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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค าน า 
 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนท างานงานเริ่มตั้งแต่           
การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ               
ของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญ
ก าลังใจของบุคคลในหน่วยงานและการออกจากราชการ ในการจัดท ารายงานการด าเนินการตามนโยบาย     
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ฉบับนี้ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เล่มนี้               
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคล ต่อไป 
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๑. ด้านการสรรหา (Recruitment)                                                                             1 
- จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   และจัดท าแผนอัตราก าลัง 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังเพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 
- การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน 
- การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

๒. ด้านการพัฒนา (Development)                                                                       155                                           
- จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
- ส่งเสริมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 

๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention)                                                                           352  
- จัดท าด าเนินการและรายงานผลตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (O 28) 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก  
   และความผูกพันของบุคลากร 
- ก าหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยบุคลากรเพชรเสมากาญจน์ ๒ 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
- ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ลูกจ้างประจ าและพนักงานราซการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ก าหนด 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)                                                                     752  
- ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)  
  ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ 
- การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ 

 
 
 

 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 
 ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

           1. ดานการสรรหา (Recruitment) 

               - จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลและจัดทําแผนอัตรากําลัง  
     - แตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส 
     - การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  

    - แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผูแทนหนวยงาน  
    - การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย 
    - การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  
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หน้า2



 

ค ำน ำ 

  แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2565 จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอัตราก าลัง
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยข้อมูลจ านวนนักเรียน
ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณในปีงบประมาณ 2564 และจ านวนพนักงานราชการรวมทั้งข้อมูล
ความต้องการอัตราก าลังจ าแนกตามสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการวิชาเอก 
ในสถานศึกษาท่ีต้องค านึงถึงมาตรฐานวิชาเอกท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนอัตราก าลังเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา           
และบุคลากรเกี่ยวข้องในการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และขอขอบคุณสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูล มา ณ ที่นี้ด้วย 
 

 

   ผู้จัดท า 

งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า3



 
สำรบัญ 

 
เรื่อง                  หน้ำ 
 
1. บทน า          4 
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5. มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา      9  
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ภำคผนวก 
 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
- เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
- ข้อมูลอัตราก าลังครูและปริมาณงานของโรงเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
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กรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 

แบบส ำรวจอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ข้อมลู ณ 1 ตุลาคม 2564

ล ำ เลขท่ีต ำแหน่ง ก.ค.ศ. ก ำหนด สถำนะ ต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่งปัจจบัุน กรณีมีสถำนะต ำแหน่งมีคนครอง (หำกไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ต้องกรอกข้อมูล) กรณีสถำนะต ำแหน่งว่ำงมีเงิน หมำย

ดับ ต ำแหน่ง เลขถือจำ่ย เง่ือนไขต ำแหน่ง ต ำแหน่ง (กรอกเฉพำะสถำนะต ำแหน่งมีคนครองและว่ำงมีเงิน) ช่ือ - สกุล เกิด เกษียณ ไปช่วย อัตรำเงินเดือน สำเหตุ ว่ำงเม่ือ เง่ือนไข/ เหตุ

ท่ี เลขท่ี ตำม จ.18 โครงสร้ำง/เง่ือนไข ปัจจบัุน ต ำแหน่ง อันดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง วิทยฐำนะ ว ด ป ปี พ.ศ. รำชกำรท่ี ของต ำแหน่งว่ำง ของกำรว่ำง ว/ด/ป ด ำเนินกำร  

1 1 0005530 โครงสร้าง มคีนครอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คศ.3 ว่าทีร้่อยตรีสุรสิทธ์ิ ถิตย์สมบูรณ์ ช านาญการพิเศษ 1 พ.ย. 2509 2570

2 2 0005531 โครงสร้าง มคีนครอง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ช านาญการพิเศษ 4 ม.ค. 2504 2564

3 3 0005532 โครงสร้าง มคีนครอง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 นายอรัญ เทือกขันตี ช านาญการพิเศษ 5 พ.ค. 2519 2579

4 4 0005533 โครงสร้าง มคีนครอง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 นายปกรณ์  มว่งเจริญ ช านาญการพิเศษ 4 ม.ค. 2506 2566

5 7 0005535 ชัว่คราว/เง่ือนไข ว่างมเีงิน รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 - 69,040 25 พ.ย. 62 ย้ายไปต าแหน่งอ่ืน

6 8 0005536 ชัว่คราว/เง่ือนไข มคีนครอง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 - 69,040 25 ก.ย. 64 ย้ายไปต าแหน่งอ่ืน

7 9 0005537 ชัว่คราว/เง่ือนไข ว่างมเีงิน รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา คศ.3 - 58,390 1 ต.ค. 63 เกษียณปี 2564

กรณีมีต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด (มำตรำ 38 ข.(5)) เช่น ผู้ช่วย ผอ.สพท., เจำ้หน้ำท่ีบริหำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ให้ใส่เลขต ำแหน่ง ช่ือต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งท่ีมีอัตรำเงินเดือน)

-

-

-

ขอรับรองว่าข้อมลูถูกต้อง
ผู้ให้ข้อมลู. นางภคอร  บุตรพิมพ์

โทร 0622922823 ลงนาม ......................................         

(นายแมน  ค าวงษ์)

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
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กรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 

แบบส ำรวจอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ข้อมลู ณ 1 ตุลาคม 2564

ล ำ เลขท่ีต ำแหน่ง สถำนะ ต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่งปัจจบัุน กรณีมีสถำนะต ำแหน่งมีคนครอง (หำกไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง ไม่ต้องกรอกข้อมูล) กรณีสถำนะต ำแหน่งว่ำงมีเงิน หมำย

ดับ ต ำแหน่ง เลขถือจำ่ย ต ำแหน่ง (กรอกเฉพำะสถำนะต ำแหน่งมีคนครองและว่ำงมีเงิน) ช่ือ - สกุล เกิด เกษียณ ไปช่วย อัตรำเงินเดือน สำเหตุ ว่ำงเม่ือ เง่ือนไข/ เหตุ

ท่ี เลขท่ี ตำม จ.18 ปัจจบัุน ต ำแหน่ง อันดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง วิทยฐำนะ ว ด ป ปี พ.ศ. รำชกำร ของต ำแหน่งว่ำง ของกำรว่ำง ว/ด/ป ด ำเนินกำร  
1 12 000540 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 58,390 1 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

2 13 0005541 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ช านาญการพิเศษ -
3 54 0005542 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ช านาญการพิเศษ -
4 57 0005544 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 58,390 25 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

5 60 0005547 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 41,620 6 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

6 62 0005548 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางชลฌา มว่งหวาน ช านาญการพิเศษ -
7 64 0005550 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ช านาญการพิเศษ -
8 65 0005551 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.2 นางสาวชนากานต์ วิหค ช านาญการ -
9 66 0005552 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 58,390 1 ต.ค. 64 อยู่ระหว่างสพฐ.จัดสรรคืน

10 67 0005553 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์ ช านาญการพิเศษ -
11 68 0005554 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางสาวสุภาพ  จัดละ ช านาญการพิเศษ -
12 69 0005555 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธ์ิ ช านาญการพิเศษ -
13 70 0005556 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 61,630 2 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

14 71 0005557 มคีนครอง ศึกษานิเทศก์ คศ.3 นางดรุณวรรณ พิศุทธ์ิภูมเิลิศ ช านาญการพิเศษ -
15 72 0152965 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 43,080 ตัดโอนมาจาก สพป .อ่ืน 1 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

16 73 0152967 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 49,420 ตัดโอนมาจาก สพป .อ่ืน 1 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

17 74 0152914 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 35,640 ตัดโอนมาจาก สพป .อ่ืน 1 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

18 75 0152947 ว่างมเีงิน ศึกษานิเทศก์ คศ.3 - 43,080 ตัดโอนมาจาก สพป .อ่ืน 1 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนนิการสรรหา

ขอรับรองว่าข้อมลูถูกต้อง
ผู้ให้ข้อมูล นำงภคอร  บุตรพิมพ์

โทร  0622922823 ลงนาม ......................................         

( นายแมน  ค าวงษ์)

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้า7
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กรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค (2) (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 

กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ข้อมลู ณ  1 ตุลาคม 2564

เลขท่ีต าแหน่งตามกรอบ ก.ค.ศ. สถานะ ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่งปัจจบัุน กรณีมีสถานะต าแหน่งมีคนครอง (หากไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ไม่ต้องกรอกข้อมูล) กรณีสถานะต าแหน่งว่างมีเงิน หมาย

กลุ่ม เลขท่ี ตาม จ.18 ปัจจบัุน ช่ือต าแหน่ง ระดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง ว ด ป ปี พ.ศ. ราชการ ของต าแหน่งว่าง ของการว่าง ว/ด/ป ด าเนินการ  

กลุ่มอ านวยการ อ 1 4500150 มีคนครอง นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ นางนราทิพย์ สสอาดเอ่ียม 23 เม.ย. 2505 2565

กลุ่มอ านวยการ อ 2 4500151 มีคนครอง นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์ 13 พ.ค. 2513 2573

กลุ่มอ านวยการ อ 3 4500152 มีคนครอง นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์ 2 ก.พ. 2515 2575

กลุ่มอ านวยการ อ 4 - ตัดโอนไปฉะเชิงเทรา 1

กลุ่มอ านวยการ อ 5 4500154 มีคนครอง นักจัดการงานทัว่ไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางอรดา  ยางงาม 11 เม.ย. 2508 2568

กลุ่มอ านวยการ อ 6 4500155 มีคนครอง นักจัดการงานทัว่ไป เกษียณต าแหน่งถูกยุบ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 7 4500156 มีคนครอง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ นางชนฎ์นันช์  ศักด์ิสุนทร 14 พ.ย. 2508 2569
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 8 4500157 ว่างมเีงิน นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ - เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างด าเนินการ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 9 4500158 มีคนครอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสุภาณี  บัวงาม 5 ต.ค. 2518 2579
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 10 4500159 มีคนครอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน น.ส.วัลภา  สงวนศักด์ิ 18 ส.ค. 2508 2568
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 11 4500160 มีคนครอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นางอมรรัตน์  หะลีบุตร 6 พ.ค. 2516 2576
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 12 4500161 มีคนครอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.สุลี  สุกใส 6 ต.ค. 2524 2585
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 13 4500162 มีคนครอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.วันวิสาข์  พรมเกตุ 1 ม.ค. 2529 2589
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 14 4500163 มีคนครอง นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ น.ส.กาญจนา  โฉมงาม 29 ม.ค. 2514 2574
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ อ 15 4500164 มีคนครอง เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน นางกัลยรัตน์  ถ  าแก้ว 4 ธ.ค. 2506 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 16 4500165 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ นายแมน  ค าวงษ์ 9 พ.ค. 2508 2568
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 17 4500166 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ น.ส.อุบลศรี  ฟักจีน 21 ม.ค. 2508 2568
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 18 4500167 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ นางนงนุช  ก้านเหลือง 15 ต.ค. 2508 2569
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 19 4500168 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ นางสายฝน  บุญยัง 20 พ.ย. 2508 2569
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 20 4500169 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ นายศรชัย  ไชยวุฒิ 26 ม.ิย. 2522 2582
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 21 4500170 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.ศศิธร  สังข์ลาโพธ์ิ 16 พ.ค. 2535 2595
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 22 4500171 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ นายทรงศักด์ิ  พรมเนตร 19 ม.ค. 2529 2589
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 23 4500172 มีคนครอง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ ว่าทีร่.ต.หญิงนัยนา โอชา 3 ต.ค. 2530 2591
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กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ข้อมลู ณ  1 ตุลาคม 2564

เลขท่ีต าแหน่งตามกรอบ ก.ค.ศ. สถานะ ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่งปัจจบัุน กรณีมีสถานะต าแหน่งมีคนครอง (หากไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ไม่ต้องกรอกข้อมูล) กรณีสถานะต าแหน่งว่างมีเงิน หมาย

กลุ่ม เลขท่ี ตาม จ.18 ปัจจบัุน ช่ือต าแหน่ง ระดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง ว ด ป ปี พ.ศ. ราชการ ของต าแหน่งว่าง ของการว่าง ว/ด/ป ด าเนินการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 24 4500173 มีคนครอง นิติกร ช านาญการพิเศษ น.ส.พรรพิมล วิเศษสิงห์ 6 ต.ค. 2509 2570
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 25 4500174 มีคนครอง นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ ย้ายไป ว่างอยู่ระหว่างสรรหา
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 26 4500175 มีคนครอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นางภคอร  บุตรพิมพ์ 27 ส.ค. 2507 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 27 4500176 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ น.ส.เบ็ญจา  กากะนิก 20 ม.ีค. 2514 2574
กลุ่มนโยบายและแผน อ 28 4500177 มีคนครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา 6 ก.ค. 2516 2576
กลุ่มนโยบายและแผน อ 29 4500178 มีคนครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.ณัฐกาญจน์  สมคิด 17 ก.ย. 2521 2581
กลุ่มนโยบายและแผน อ 30 4500179 มีคนครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางมคุครินทร์  บุษภา 30 ส.ค. 2520 2580
กลุ่มนโยบายและแผน อ 31 4500180 มีคนครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.ธิติยา  อ่อนววิมล 16 ม.ค. 2531 2591
กลุ่มนโยบายและแผน อ 32 4500181 มีคนครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ นายเจษฎา  ตันธนะ 16 ม.ค. 2523 2583
กลุ่มนโยบายและแผน อ 33 4500182 มีคนครอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นายวันรุ่ง  พาสุทธิ 5 ก.ค. 2523 2583
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 34 4500183 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ น.ส.ไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม 15 ม.ค. 2506 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 35 4500184 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ นายศุภภัทร์  สาดา 17 เม.ย. 2513 2573
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 36 4500185 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางธิดารัตน์  ภัทรวังส์ 5 ม.ีค. 2520 2580
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 37 4500186 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางลักขณา  หมดทุกข์ 2 ต.ค. 2527 2588
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 38 4500187 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ นางไข่มกุ  มแีสง 31 ส.ค. 2513 2573
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ 39 4500188 มีคนครอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ น.ส.ศศิพร  ศรีแก้ว 10 ม.ค. 2513 2573
กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ อ 40 4500189 มีคนครอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน น.ส.ณัฐณิชา  ชัยยา 22 ม.ีค. 2528 2588
กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ อ 41 4500190 มีคนครอง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน น.ส.ธนันธร  ศรีลาวงษ์ 30 ธ.ค. 2539 2600
หน่วยตรวจสอบภายใน อ 42 4500191 มีคนครอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ น.ส.สุรางค์  ธิตินิลนิธิ 22 เม.ย. 2512 2572
หน่วยตรวจสอบภายใน อ 43 4500192 มีคนครอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ นางสุเพ็ญ  จิยะพานิชกุล 6 ก.ย. 2512 2572

ขอรับรองว่าข้อมลูถูกต้อง
ผู้ให้ข้อมูล นางภคอร  บุตรพิมพ์

โทร  0622922823 ลงนาม ......................................         

(นายแมน  ค าวงษ์)

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
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1

< 20    คน 1 ประถม

21 – 40 คน 2 ประถม ปฐมวัย ไทย

41 – 60 คน 3 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต

61 – 80 คน 4 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ

81 – 100 คน 5 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม

101 – 120 คน 6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ 1. สาขาวิชาเอกของอัตราที ่2  (ปฐมวัย) หากจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยไมถึ่ง 10 คน ให้ก าหนดสาขาวิชาเอกในล าดับถัดไปตามตารางนี้ มาก าหนดเป็นสาขาวิชาเอก

                (ยกเว้นสถานศึกษาทีจั่ดรวมชั้น ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด หากรวมชั้นแล้ว จ านวนนักเรียนไมถึ่ง 10 คน ก็สามารถก าหนดสาขาวิชาเอกปฐมวัยได้)

            2. สาขาวิชาเอกเพ่ิมเติม สามารถก าหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา  เช่น พลศึกษา , ศิลปะ, ดนตรี เป็นต้น

               โดยจะต้องก าหนดจ านวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด

เพ่ิมเติม

นักเรียนรวม 121  ข้ึนไป

ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ านวนนักเรียน
จ านวนครู

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สาขาวิชาเอกของครูผู้สอน ตามที ่สพฐ.ก าหนด (อัตราที่)

2 3
4

5
6

7 7 - 8 ข้ึนไป

อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์

สังคม วิทยาศาสตร์

ค านวณตามเกณฑ์

 ก.ค.ศ.

อังกฤษ

ขยายโอกาส ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต

ก่อนประถม - ป.6 ประถม ปฐมวัย ไทย คณิต

หน้า10
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564

( DMC 8 หลกั ) ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม จ ำนวน  - ขำด/+เกิน ร้อยละ

(1) (2) (3) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

1 71020035 วัดเขำสำมสิบหำบ 156 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 1 1 10 -3 -23.08 1

2 71020036 บ้ำนหนองหิน 169 9 1 11 12 1 1 11 13 0 -1 0 -1 -7.69 0 12 -1 -7.69 1

3 71020037 บ้ำนเขำช่อง 134 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 0 11 -2 -15.38 1

4 71020038 วัดเขำใหญ่ 123 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 0 11 -2 -15.38 1

5 71020039 บ้ำนชำยธูป 37 8 1 2 3 0 0 4 4 1 0 -2 -1 -25.00 0 3 -1 -25.00

6 71020040 วัดเขำตะพ้ัน 48 9 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86 1

7 71020041 อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ 1283 43 1 3 62 66 1 3 59 63 0 0 3 3 4.76 1 1 65 2 3.17

8 71020042 วัดดอนขมิน้ 82 8 1 6 7 1 0 8 9 0 0 -2 -2 -22.22 0 7 -2 -22.22

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด 134 9 1 7 8 1 1 11 13 0 -1 -4 -5 -38.46 0 8 -5 -38.46 1

10 71020044 บ้ำนทุง่ประทุน 155 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 1 1 10 -3 -23.08 1

11 71020045 วัดดอนชะเอม 155 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 1 1 9 -3 -25.00 1

12 71020046 บ้ำนบึงวิทยำ 95 8 1 6 7 1 0 8 9 0 0 -2 -2 -22.22 0 7 -2 -22.22 2

13 71020047 บ้ำนหนองตำแพ่ง 61 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57 1

14 71020048 บ้ำนรำงกระต่ำย"พิริยะประชำวิทยำคำร" 204 12 1 15 16 1 1 15 17 0 -1 0 -1 -5.88 0 16 -1 -5.88 1 1

15 71020049 บ้ำนหนองตำคง 89 9 1 6 7 1 0 8 9 0 0 -2 -2 -22.22 0 7 -2 -22.22 1

16 71020050 วัดตะคร้ ำเอน 467 18 1 1 23 25 1 1 23 25 0 0 0 0 0.00 2 2 23 -2 -8.00

17 71020051 วัดส ำนักคร้อ 431 16 1 1 21 23 1 1 21 23 0 0 0 0 0.00 0 23 0 0.00

18 71020052 บ้ำนหนองลำน 134 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 0 10 -2 -16.67

19 71020054 บ้ำนท่ำมะกำ 687 25 1 1 30 32 1 1 30 32 0 0 0 0 0.00 0 32 0 0.00

20 71020055 วัดคร้อพนัน 241 11 1 15 16 1 1 14 16 0 -1 1 0 0.00 0 16 0 0.00

21 71020056 วัดกระต่ำยเต้น 132 8 1 8 9 1 1 10 12 0 -1 -2 -3 -25.00 1 1 8 -4 -33.33

22 71020057 วัดท่ำเรือ"อุตสำหะวิทยำคำร" 189 9 1 11 12 1 1 11 13 0 -1 0 -1 -7.69 0 12 -1 -7.69

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล 181 9 1 11 12 1 1 11 13 0 -1 0 -1 -7.69 0 12 -1 -7.69 1

24 71020059 บ้ำนท่ำพะเนียง 31 8 1 1 2 0 0 4 4 1 0 -3 -2 -50.00 0 2 -2 -50.00 1

25 71020060 ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 77 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

26 71020061 วัดหนองพันท้ำว(พรประชำวิทยำคำร) 66 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปำกบำง) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 0 1 1

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยำคำร" 41 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง 667 24 1 1 29 31 1 1 29 31 0 0 0 0 0.00 1 1 30 -1 -3.23

30 71020065 บ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร 138 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 3 3 8 -5 -38.46 1

ลูกจำ้ง

(ผู้สอน)

แบบแสดงท่ีต้ังและปริมำณงำนของสถำนศึกษำประกอบกำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

ล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ
ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.

จ ำนวนครู สภำพอัตรำก ำลัง

หลังเกษียณ 64 (1 ต.ค. 64) ครูไปช่วย

รำชกำร

ครูมำช่วย

รำชกำร

นร.

จ ำนวนครู

- ขำด, +เกิน  -ขำด,

+เกิน

ร้อยละ

เกษียณปี 64

(บร.+ครู)

ปริมำณงำนของสถำนศึกษำ (12)

รวม ตำม จ.18

ห้อง

พรก.

(ผู้สอน)

รหสัถานศกึษา

หน้า11
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31 71020066 บ้ำนดอนรัก 127 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 0 10 -2 -16.67 1

32 71020067 บ้ำนหนองกรด 122 8 1 6 7 1 1 10 12 0 -1 -4 -5 -41.67 2 2 5 -7 -58.33 1

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน 77 9 1 5 6 1 0 6 7 0 0 -1 -1 -14.29 0 6 -1 -14.29

34 71020069 วัดหนองโรง 70 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57 1

35 71020070 วัดเขำสะพำยแร้ง 210 9 1 11 12 1 1 11 13 0 -1 0 -1 -7.69 0 12 -1 -7.69

36 71020071 วัดสนำมแย้ 215 8 1 11 12 1 1 10 12 0 -1 1 0 0.00 0 12 0 0.00 1

37 71020072 บ้ำนดอนเขว้ำ 93 8 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 1 1 5 -4 -44.44

38 71020073 วัดหนองพลับ 138 11 1 13 14 1 1 14 16 0 -1 -1 -2 -12.50 0 14 -2 -12.50 1

39 71020074 วัดท่ำกระทุม่ 136 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 0 10 -2 -16.67

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยำคำร) 57 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86

41 71020076 วัดหนองลำน 69 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

42 71020077 บ้ำนจันทร์ลำดวิทยำ 72 8 1 5 6 1 0 6 7 0 0 -1 -1 -14.29 0 6 -1 -14.29

43 71020078 วัดดำปำนนิมติ มติรภำพที ่142 258 10 1 12 13 1 1 12 14 0 -1 0 -1 -7.14 0 13 -1 -7.14

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น 128 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 1 1 10 -3 -23.08 1

45 71020080 วัดหวำยเหนียว'ปุญสิริวิทยำ' 515 18 1 1 23 25 1 1 23 25 0 0 0 0 0.00 1 1 24 -1 -4.00

46 71020081 บ้ำนหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ 126 9 1 9 10 1 1 11 13 0 -1 -2 -3 -23.08 0 10 -3 -23.08

47 71020082 ประชำวิทยำคำร 169 9 1 11 12 1 1 11 13 0 -1 0 -1 -7.69 0 12 -1 -7.69 1

48 71020084 บ้ำนดอนตำลเส้ียน 124 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 0 10 -2 -16.67 1

49 71020085 บ้ำนอุโลกส่ีหมืน่ 135 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 0 11 -2 -15.38 1

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ 206 11 1 14 15 1 1 14 16 0 -1 0 -1 -6.25 0 15 -1 -6.25 1

51 71020087 วัดบ้ำนน้อย 55 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 1 1 4 -3 -42.86

52 71020090 วัดสำลวนำรำม 253 11 1 15 16 1 1 14 16 0 -1 1 0 0.00 1 1 15 -1 -6.25

53 71020091 บ้ำนบ่อหว้ำ 65 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57 2

54 71020092 บ้ำนหนองโพธ์ิ 76 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57 1

55 71020093 บ้ำนดอนมะขำม 122 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 1 1 9 -3 -25.00

56 71020094 วัดทุง่สมอ 154 11 1 1 14 16 1 1 14 16 0 0 0 0 0.00 0 16 0 0.00 1

57 71020095 บ้ำนดอนสระ 62 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 1 1 4 -3 -42.86

58 71020097 วัดบ้ำนทวน 225 8 1 10 11 1 1 10 12 0 -1 0 -1 -8.33 0 11 -1 -8.33 1 1

59 71020098 วัดพังตรุ 175 12 1 15 16 1 1 15 17 0 -1 0 -1 -5.88 2 2 14 -3 -17.65 1

60 71020099 บ้ำนบ่อระแหง 159 11 1 14 15 1 1 14 16 0 -1 0 -1 -6.25 1 1 2 13 -3 -18.75

61 71020100 บ้ำนโป่งกูป 102 8 1 6 7 1 0 8 9 0 0 -2 -2 -22.22 1 1 6 -3 -33.33

62 71020102 บ้ำนกระเจำ 121 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 1 1 9 -3 -25.00 1

63 71020103 วัดเบญพำด 395 16 1 1 20 22 1 1 20 22 0 0 0 0 0.00 1 1 21 -1 -4.55

64 71020104 อนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย) 303 11 1 1 15 17 1 1 14 16 0 0 1 1 6.25 2 2 15 -1 -6.25

65 71020105 บ้ำนโครำช 95 8 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 0 6 -3 -33.33

66 71020106 บ้ำนดอนเตำอิฐ 140 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 1 1 2 8 -4 -33.33 1

67 71020107 บ้ำนหนองจอก 137 8 1 9 10 1 1 10 12 0 -1 -1 -2 -16.67 1 1 9 -3 -25.00 1

68 71020108 บ้ำนตลำดเขต มติรภำพที ่105 376 12 1 1 18 20 1 1 15 17 0 0 3 3 17.65 1 1 19 2 11.76

69 71020109 วัดห้วยสะพำน 133 11 1 13 14 1 1 14 16 0 -1 -1 -2 -12.50 1 1 13 -3 -18.75

70 71020110 วัดนำพระยำ 45 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 1 1 3 -4 -57.14 1
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71 71020111 บ้ำนรำงยอม 4 3 1 1 2 0 0 4 4 1 0 -3 -2 -50.00 0 2 -2 -50.00

72 71020113 บ้ำนห้วยด้วน 33 8 1 2 3 0 0 4 4 1 0 -2 -1 -25.00 1 1 2 -2 -50.00 1

73 71020114 บ้ำนวังรัก 21 8 1 2 3 0 0 4 4 1 0 -2 -1 -25.00 0 3 -1 -25.00

74 71020115 บ้ำนหลุมหิน 240 11 1 14 15 1 1 14 16 0 -1 0 -1 -6.25 1 1 2 13 -3 -18.75

75 71020116 บ้ำนหนองขุย 71 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57 1

76 71020117 บ้ำนสระลุมพุก 127 11 1 13 14 1 1 14 16 0 -1 -1 -2 -12.50 1 1 13 -3 -18.75

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้ำ) 53 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86 1

78 71020183 วัดดอนแสลบ 246 11 1 16 17 1 1 14 16 0 -1 2 1 6.25 0 17 1 6.25

79 71020185 วัดหนองปลิง 165 11 1 14 15 1 1 14 16 0 -1 0 -1 -6.25 1 1 14 -2 -12.50

80 71020186 วัดเขำรักษ์ 257 11 1 16 17 1 1 14 16 0 -1 2 1 6.25 0 17 1 6.25

81 71020187 บ้ำนตลุงใต้ 173 11 1 14 15 1 1 14 16 0 -1 0 -1 -6.25 1 1 14 -2 -12.50 1

82 71020188 บ้ำนพนมนำง 67 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

83 71020189 บ้ำนหนองนำงเล้ิง 92 8 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 0 6 -3 -33.33

84 71020190 บ้ำนวังไผ่ 131 11 1 13 14 1 1 14 16 0 -1 -1 -2 -12.50 0 14 -2 -12.50

85 71020191 บ้ำนหนองตำยอด 63 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86 1

86 71020192 บ้ำนอ่ำงหิน 64 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

87 71020193 บ้ำนนำใหม่ 68 8 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 0 5 -2 -28.57

88 71020194 บ้ำนไผ่สี 87 9 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 0 6 -3 -33.33

89 71020195 บ้ำนห้วยยำง 122 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 0 11 -2 -15.38

90 71020196 บ้ำนสระจันทอง 53 9 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86

91 71020197 วัดสระลงเรือ 141 12 1 15 16 1 1 15 17 0 -1 0 -1 -5.88 0 16 -1 -5.88 1

92 71020198 บ้ำนหนองเจริญสุข 44 8 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86

93 71020199 เมตตำจิตต 43 9 1 3 4 1 0 6 7 0 0 -3 -3 -42.86 0 4 -3 -42.86

94 71020200 บ้ำนห้วยลึก 84 9 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 0 6 -3 -33.33

95 71020201 บ้ำนเขำศำลำ 56 9 1 4 5 1 0 6 7 0 0 -2 -2 -28.57 1 1 4 -3 -42.86

96 71020202 บ้ำนทุง่มงักะหร่ำ 23 7 1 2 3 0 0 4 4 1 0 -2 -1 -25.00 0 3 -1 -25.00

97 71020203 บ้ำนทัพพระยำ 165 12 1 15 16 1 1 15 17 0 -1 0 -1 -5.88 0 16 -1 -5.88

98 71020204 บ้ำนเขำกรวด 183 12 1 15 16 1 1 15 17 0 -1 0 -1 -5.88 1 1 15 -2 -11.76 1

99 71020205 อนุบำลห้วยกระเจำ 213 11 1 16 17 1 1 14 16 0 -1 2 1 6.25 0 17 1 6.25

100 71020206 บ้ำนซ่อง 121 9 1 10 11 1 1 11 13 0 -1 -1 -2 -15.38 0 11 -2 -15.38 2

101 71020207 บ้ำนไพรงำม 82 9 1 5 6 1 0 8 9 0 0 -3 -3 -33.33 0 6 -3 -33.33

15939 1003 101 12 976 1089 94 61 1091 1246 7 -49 -115 -157 -12.60 5 0 38 43 1046 -200 -16.05 0 1 25 21รวมท้ังส้ิน

                        
……………….......……………… 
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แบบแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู ตำมสำขำวิชำเอก (ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 

 

ข้อมูลณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 71020036 บ้านหนองหิน สพป.กจ.2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

3 71020037 บ้านเขาช่อง สพป.กจ.2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10

4 71020038 วัดเขาใหญ่ สพป.กจ.2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10

5 71020039 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 1 1 1 3

6 71020040 วัดเขาตะพ้ัน สพป.กจ.2 1 1 1 3

7 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กจ.2 1 3 2 6 10 9 5 1 1 1 7 2 1 1 1 1 3 7 1 1 2 2 2 70

8 71020042 วัดดอนขมิน้ สพป.กจ.2 2 1 1 1 1 6

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

10 71020044 บ้านทุง่ประทุน สพป.กจ.2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

11 71020045 วัดดอนชะเอม สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10

12 71020046 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

13 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

14 71020048 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 16

15 71020049 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

16 71020050 วัดตะคร้้าเอน สพป.กจ.2 1 1 3 2 3 1 4 3 1 1 3 2 1 1 27

17 71020051 วัดส้านักคร้อ สพป.กจ.2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 24

18 71020052 บ้านหนองลาน สพป.กจ.2 0

19 71020054 บ้านท่ามะกา สพป.กจ.2 1 1 7 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 31

20 71020055 วัดคร้อพนัน สพป.กจ.2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 16

21 71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 2 1 1 9

22 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล สพป.กจ.2 1 2 2 1 1 1 2 1 11

24 71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 1 1 2

25 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

26 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) สพป.กจ.2 1 1 2

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ.2 1 1 4 3 2 2 4 2 1 1 1 3 3 1 1 30

30 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11

31 71020066 บ้านดอนรัก สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10

32 71020067 บ้านหนองกรด สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

34 71020069 วัดหนองโรง สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

35 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป.กจ.2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 12

36 71020071 วัดสนามแย้ สพป.กจ.2 1 2 2 2 1 1 1 2 12

37 71020072 บ้านดอนเขว้า สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

38 71020073 วัดหนองพลับ สพป.กจ.2 1 1 3 2 1 1 1 3 1 14
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ล้าดับ ชื่อสถานศึกษา
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39 71020074 วัดท่ากระทุม่ สพป.กจ.2 1 1 2 1 1 1 1 8

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

41 71020076 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

42 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

43 71020078 วัดดาปานนิมติ มติรภาพที ่142 สพป.กจ.2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น สพป.กจ.2 1 2 1 2 1 1 1 1 10

45 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป.กจ.2 1 1 1 3 5 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 27

46 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 1 7

47 71020082 ประชาวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 3 1 1 2 1 2 11

48 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 2 1 1 10

49 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมืน่ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป.กจ.2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15

51 71020087 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

52 71020090 วัดสาลวนาราม สพป.กจ.2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 17

53 71020091 บ้านบ่อหว้า สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

54 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

55 71020093 บ้านดอนมะขาม สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

56 71020094 วัดทุง่สมอ สพป.กจ.2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16

57 71020095 บ้านดอนสระ สพป.กจ.2 1 2 1 1 5

58 71020097 วัดบ้านทวน สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

59 71020098 วัดพังตรุ สพป.กจ.2 1 2 5 1 1 2 1 3 16

60 71020099 บ้านบ่อระแหง สพป.กจ.2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 15

61 71020100 บ้านโป่งกูป สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 2 7

62 71020102 บ้านกระเจา สพป.กจ.2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10

63 71020103 วัดเบญพาด สพป.กจ.2 1 3 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 21

64 71020104 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กจ.2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 19

65 71020105 บ้านโคราช สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

66 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป.กจ.2 1 1 3 1 1 1 1 1 10

67 71020107 บ้านหนองจอก สพป.กจ.2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10

68 71020108 บ้านตลาดเขต มติรภาพที ่105 สพป.กจ.2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 23

69 71020109 วัดห้วยสะพาน สพป.กจ.2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12

70 71020110 วัดนาพระยา สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

71 71020111 บ้านรางยอม สพป.กจ.2 1 1 2

72 71020113 บ้านห้วยด้วน สพป.กจ.2 1 1 1 3

73 71020114 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 1 1 1 3

74 71020115 บ้านหลุมหิน สพป.กจ.2 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 16

75 71020116 บ้านหนองขุย สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

76 71020117 บ้านสระลุมพุก สพป.กจ.2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 14

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

78 71020183 วัดดอนแสลบ สพป.กจ.2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 17

79 71020185 วัดหนองปลิง สพป.กจ.2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 16

80 71020186 วัดเขารักษ์ สพป.กจ.2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 17
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81 71020187 บ้านตลุงใต้ สพป.กจ.2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 16

82 71020188 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

83 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

84 71020190 บ้านวังไผ่ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 14

85 71020191 บ้านหนองตายอด สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

86 71020192 บ้านอ่างหิน สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

87 71020193 บ้านนาใหม่ สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

88 71020194 บ้านไผ่สี สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 6

89 71020195 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 1 1 1 1 3 1 1 1 10

90 71020196 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

91 71020197 วัดสระลงเรือ สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 15

92 71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

93 71020199 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

94 71020200 บ้านห้วยลึก สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

95 71020201 บ้านเขาศาลา สพป.กจ.2 1 2 1 4

96 71020202 บ้านทุง่มงักะหร่า สพป.กจ.2 1 1 1 3

97 71020203 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 16

98 71020204 บ้านเขากรวด สพป.กจ.2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 16

99 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป.กจ.2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 17

100 71020206 บ้านซ่อง สพป.กจ.2 1 1 3 1 1 2 1 10

101 71020207 บ้านไพรงาม สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 6

0

88 11 113 123 84 81 89 5 7 2 70 8 40 6 0 8 1 1 0 11 46 12 13 3 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 1 0 30 26 0 12 1 51 1062

ค าช้ีแจง

1. เรียงล าดับโรงเรียนตาม ชีท ปริมาณงาน

2.ให้คัดลอกข้อมูล จากแบบโรงเรียน > ชีท ครูตาม จ.18  > แถวท่ี 14 "รวมครูตาม จ.18 จบ"  คอลัมภ์ B - BA   มาวางโดยวางแบบพิเศษ > วางค่า

3. ช่องรวมท้ังส้ิน เป็นช่องประมวลผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ได้ผูกสูตรไว้แล้ว ห้ามแก้ไข)

รวมท้ังส้ิน

                        
……………….......……………… 
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แบบแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่จะเกษยีณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ณ 1 ตุลำคม 2564) 

 

 

1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 1 1

2 71020036 บ้านหนองหิน สพป.กจ.2 0

3 71020037 บ้านเขาช่อง สพป.กจ.2 0

4 71020038 วัดเขาใหญ่ สพป.กจ.2 0

5 71020039 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 0

6 71020040 วัดเขาตะพ้ัน สพป.กจ.2 0

7 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กจ.2 1 1

8 71020042 วัดดอนขมิน้ สพป.กจ.2 0

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 0

10 71020044 บ้านทุง่ประทุน สพป.กจ.2 1 1

11 71020045 วัดดอนชะเอม สพป.กจ.2 1 1

12 71020046 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 0

13 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กจ.2 0

14 71020048 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

15 71020049 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 0

16 71020050 วัดตะคร้้าเอน สพป.กจ.2 1 1 2

17 71020051 วัดส้านักคร้อ สพป.กจ.2 0

18 71020052 บ้านหนองลาน สพป.กจ.2 0

19 71020054 บ้านท่ามะกา สพป.กจ.2 0

20 71020055 วัดคร้อพนัน สพป.กจ.2 0

21 71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 1 1

22 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล สพป.กจ.2 0

24 71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 0

25 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กจ.2 0

26 71020061 วัดหนองพันทา้ว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) สพป.กจ.2 0

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ.2 1 1

30 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กจ.2 2 1 3

31 71020066 บ้านดอนรัก สพป.กจ.2 0

32 71020067 บ้านหนองกรด สพป.กจ.2 1 1 2

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 0

34 71020069 วัดหนองโรง สพป.กจ.2 0

35 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป.กจ.2 0

36 71020071 วัดสนามแย้ สพป.กจ.2 0

แบบแสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูท่ีเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมสำขำวิชำเอก 
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สังกัดล้าดับ ชื่อสถานศึกษา
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สังกัดล้าดับ ชือ่สถานศึกษา
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37 71020072 บ้านดอนเขว้า สพป.กจ.2 1 1

38 71020073 วัดหนองพลับ สพป.กจ.2 0

39 71020074 วัดท่ากระทุม่ สพป.กจ.2 0

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

41 71020076 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 0

42 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กจ.2 0

43 71020078 วัดดาปานนิมติ มติรภาพที ่142 สพป.กจ.2 0

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น สพป.กจ.2 1 1

45 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป.กจ.2 1 1

46 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 0

47 71020082 ประชาวิทยาคาร สพป.กจ.2 0

48 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน สพป.กจ.2 0

49 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมืน่ สพป.กจ.2 0

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป.กจ.2 0

51 71020087 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 1 1

52 71020090 วัดสาลวนาราม สพป.กจ.2 1 1

53 71020091 บ้านบ่อหว้า สพป.กจ.2 0

54 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ สพป.กจ.2 0

55 71020093 บ้านดอนมะขาม สพป.กจ.2 1 1

56 71020094 วัดทุง่สมอ สพป.กจ.2 0

57 71020095 บ้านดอนสระ สพป.กจ.2 1 1

58 71020097 วัดบ้านทวน สพป.กจ.2 0

59 71020098 วัดพังตรุ สพป.กจ.2 1 1 2

60 71020099 บ้านบ่อระแหง สพป.กจ.2 1 1 2

61 71020100 บ้านโป่งกูป สพป.กจ.2 1 1

62 71020102 บ้านกระเจา สพป.กจ.2 1 1

63 71020103 วัดเบญพาด สพป.กจ.2 1 1

64 71020104 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กจ.2 1 1 2

65 71020105 บ้านโคราช สพป.กจ.2 0

66 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป.กจ.2 1 1 2

67 71020107 บ้านหนองจอก สพป.กจ.2 1 1

68 71020108 บ้านตลาดเขต มติรภาพที ่105 สพป.กจ.2 1 1

69 71020109 วัดห้วยสะพาน สพป.กจ.2 1 1

70 71020110 วัดนาพระยา สพป.กจ.2 1 1

71 71020111 บ้านรางยอม สพป.กจ.2 0

72 71020113 บ้านห้วยด้วน สพป.กจ.2 1 1

73 71020114 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 0

74 71020115 บ้านหลุมหิน สพป.กจ.2 1 1 2

75 71020116 บ้านหนองขุย สพป.กจ.2 0

76 71020117 บ้านสระลุมพุก สพป.กจ.2 1 1

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 0

78 71020183 วัดดอนแสลบ สพป.กจ.2 0

79 71020185 วัดหนองปลิง สพป.กจ.2 1 1

80 71020186 วัดเขารักษ์ สพป.กจ.2 0
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สังกัดล้าดับ ชือ่สถานศึกษา
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ผู้บริหาร
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81 71020187 บ้านตลุงใต้ สพป.กจ.2 1 1

82 71020188 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 0

83 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง สพป.กจ.2 0

84 71020190 บ้านวังไผ่ สพป.กจ.2 0

85 71020191 บ้านหนองตายอด สพป.กจ.2 0

86 71020192 บ้านอ่างหิน สพป.กจ.2 0

87 71020193 บ้านนาใหม่ สพป.กจ.2 0

88 71020194 บ้านไผ่สี สพป.กจ.2 0

89 71020195 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 0

90 71020196 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 0

91 71020197 วัดสระลงเรือ สพป.กจ.2 0

92 71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ.2 0

93 71020199 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 0

94 71020200 บ้านห้วยลึก สพป.กจ.2 0

95 71020201 บ้านเขาศาลา สพป.กจ.2 1 1

96 71020202 บ้านทุง่มงักะหร่า สพป.กจ.2 0

97 71020203 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 0

98 71020204 บ้านเขากรวด สพป.กจ.2 1 1

99 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป.กจ.2 0

100 71020206 บ้านซ่อง สพป.กจ.2 0

101 71020207 บ้านไพรงาม สพป.กจ.2 0

0

5 0 1 13 2 0 2 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 43รวมท้ังส้ิน

                        
……………….......……………… 
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แบบแสดงความต้องการทดแทนก าลังครูที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 1 1 1 3

2 71020036 บ้านหนองหิน สพป.กจ.2 1 1 2

3 71020037 บ้านเขาช่อง สพป.กจ.2 1 1 1 3

4 71020038 วัดเขาใหญ่ สพป.กจ.2 1 1 1 3

5 71020039 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 1 1

6 71020040 วัดเขาตะพ้ัน สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

7 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กจ.2 0

8 71020042 วัดดอนขมิน้ สพป.กจ.2 1 1 1 3

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 1 1 8

10 71020044 บ้านทุง่ประทุน สพป.กจ.2 1 1 1 3

11 71020045 วัดดอนชะเอม สพป.กจ.2 1 1 1 3

12 71020046 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 1 1 1 3

13 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กจ.2 1 1 2

14 71020048 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1

15 71020049 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 1 1 1 3

16 71020050 วัดตะคร้้าเอน สพป.กจ.2 0

17 71020051 วัดส้านักคร้อ สพป.กจ.2 0

18 71020052 บ้านหนองลาน สพป.กจ.2 1 1 2

19 71020054 บ้านท่ามะกา สพป.กจ.2 1 1

20 71020055 วัดคร้อพนัน สพป.กจ.2 0

21 71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

22 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล สพป.กจ.2 1 1 2

24 71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 1 1 2

รหัสสถานศึกษา

(DMC 8 หลัก)
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รหัสสถานศึกษา

(DMC 8 หลัก)
ล้าดับ ชือ่สถานศึกษา
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25 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กจ.2 1 1 2

26 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กจ.2 1 1 2

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) สพป.กจ.2 0

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1 1 3

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ.2 1 1 2

30 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 5

31 71020066 บ้านดอนรัก สพป.กจ.2 1 1 2

32 71020067 บ้านหนองกรด สพป.กจ.2 1 1 1 1 1 1 1 1 8

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 1 1

34 71020069 วัดหนองโรง สพป.กจ.2 1 1 1 3

35 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป.กจ.2 1 1

36 71020071 วัดสนามแย้ สพป.กจ.2 0

37 71020072 บ้านดอนเขว้า สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

38 71020073 วัดหนองพลับ สพป.กจ.2 1 1 2

39 71020074 วัดท่ากระทุม่ สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 1 1 1 3

41 71020076 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 1 1 2

42 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กจ.2 1 1 2

43 71020078 วัดดาปานนิมติ มติรภาพที ่142 สพป.กจ.2 1 1

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

45 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป.กจ.2 0

46 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 1 2 1 1 1 6

47 71020082 ประชาวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 1 2

48 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน สพป.กจ.2 1 1 2

49 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมืน่ สพป.กจ.2 1 1 1 3

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป.กจ.2 1 1

51 71020087 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

52 71020090 วัดสาลวนาราม สพป.กจ.2 0

53 71020091 บ้านบ่อหว้า สพป.กจ.2 1 1 2

54 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ สพป.กจ.2 1 1 2

55 71020093 บ้านดอนมะขาม สพป.กจ.2 1 1 1 3
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รหัสสถานศึกษา

(DMC 8 หลัก)
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ความต้องการทดแทนอัตราก าลังครูท่ีเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามสาขาวิชาเอก
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56 71020094 วัดทุง่สมอ สพป.กจ.2 0

57 71020095 บ้านดอนสระ สพป.กจ.2 1 1 1 3

58 71020097 วัดบ้านทวน สพป.กจ.2 1 1 2

59 71020098 วัดพังตรุ สพป.กจ.2 1 1 1 3

60 71020099 บ้านบ่อระแหง สพป.กจ.2 1 1 1 3

61 71020100 บ้านโป่งกูป สพป.กจ.2 1 1 1 3

62 71020102 บ้านกระเจา สพป.กจ.2 1 1 1 3

63 71020103 วัดเบญพาด สพป.กจ.2 1 1 2

64 71020104 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กจ.2 0

65 71020105 บ้านโคราช สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

66 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

67 71020107 บ้านหนองจอก สพป.กจ.2 1 1 1 3

68 71020108 บ้านตลาดเขต มติรภาพที ่105 สพป.กจ.2 0

69 71020109 วัดห้วยสะพาน สพป.กจ.2 1 2 1 1 5

70 71020110 วัดนาพระยา สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

71 71020111 บ้านรางยอม สพป.กจ.2 1 1 2

72 71020113 บ้านห้วยด้วน สพป.กจ.2 1 1 2

73 71020114 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 1 1

74 71020115 บ้านหลุมหิน สพป.กจ.2 1 1 2

75 71020116 บ้านหนองขุย สพป.กจ.2 1 1 1 3

76 71020117 บ้านสระลุมพุก สพป.กจ.2 1 1 1 3

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 1 1 1 3

78 71020183 วัดดอนแสลบ สพป.กจ.2 0

79 71020185 วัดหนองปลิง สพป.กจ.2 1 1

80 71020186 วัดเขารักษ์ สพป.กจ.2 0

81 71020187 บ้านตลุงใต้ สพป.กจ.2 1 1

82 71020188 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 1 1 2

83 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง สพป.กจ.2 1 1 1 3

84 71020190 บ้านวังไผ่ สพป.กจ.2 1 1 2

85 71020191 บ้านหนองตายอด สพป.กจ.2 1 1 1 3
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86 71020192 บ้านอ่างหิน สพป.กจ.2 1 1 2

87 71020193 บ้านนาใหม่ สพป.กจ.2 1 1 2

88 71020194 บ้านไผ่สี สพป.กจ.2 1 1 1 3

89 71020195 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 1 1 1 3

90 71020196 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 1 1 1 3

91 71020197 วัดสระลงเรือ สพป.กจ.2 1 1 2

92 71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ.2 1 1 1 3

93 71020199 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 1 1 1 3

94 71020200 บ้านห้วยลึก สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

95 71020201 บ้านเขาศาลา สพป.กจ.2 1 1 1 1 4

96 71020202 บ้านทุง่มงักะหร่า สพป.กจ.2 1 1

97 71020203 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 1 1

98 71020204 บ้านเขากรวด สพป.กจ.2 1 1 2

99 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป.กจ.2 0

100 71020206 บ้านซ่อง สพป.กจ.2 1 1 1 3

101 71020207 บ้านไพรงาม สพป.กจ.2 1 1 1 3

0

5 43 32 15 26 29 22 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236รวมท้ังส้ิน

                        
……………….......……………… 
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แบบแสดงจ ำนวนพนักงำนรำชกำร ตำมสำวิชำที่สอน 

 

 

 

1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 0

2 71020036 บ้านหนองหิน สพป.กจ.2 0

3 71020037 บ้านเขาช่อง สพป.กจ.2 1 1

4 71020038 วัดเขาใหญ่ สพป.กจ.2 0

5 71020039 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 0

6 71020040 วัดเขาตะพ้ัน สพป.กจ.2 1 1

7 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กจ.2 0

8 71020042 วัดดอนขมิน้ สพป.กจ.2 0

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 1 1

10 71020044 บ้านทุง่ประทุน สพป.กจ.2 0

11 71020045 วัดดอนชะเอม สพป.กจ.2 1 1

12 71020046 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 0

13 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กจ.2 0

14 71020048 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1

15 71020049 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 1 1

16 71020050 วัดตะคร้้าเอน สพป.กจ.2 0

17 71020051 วัดส้านักคร้อ สพป.กจ.2 0

18 71020052 บ้านหนองลาน สพป.กจ.2 0

19 71020054 บ้านท่ามะกา สพป.กจ.2 0

20 71020055 วัดคร้อพนัน สพป.กจ.2 0

21 71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 0

22 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล สพป.กจ.2 0

24 71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 1 1

25 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กจ.2 0

26 71020061 วัดหนองพันทา้ว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) สพป.กจ.2 0

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ.2 0

30 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กจ.2 0
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31 71020066 บ้านดอนรัก สพป.กจ.2 0

32 71020067 บ้านหนองกรด สพป.กจ.2 1 1

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 0

34 71020069 วัดหนองโรง สพป.กจ.2 0

35 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป.กจ.2 0

36 71020071 วัดสนามแย้ สพป.กจ.2 0

37 71020072 บ้านดอนเขว้า สพป.กจ.2 0

38 71020073 วัดหนองพลับ สพป.กจ.2 1 1

39 71020074 วัดท่ากระทุม่ สพป.กจ.2 0

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

41 71020076 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 0

42 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กจ.2 0

43 71020078 วัดดาปานนิมติ มติรภาพที ่142 สพป.กจ.2 0

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น สพป.กจ.2 0

45 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป.กจ.2 0

46 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 0

47 71020082 ประชาวิทยาคาร สพป.กจ.2 0

48 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน สพป.กจ.2 1 1

49 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมืน่ สพป.กจ.2 1 1

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป.กจ.2 0

51 71020087 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 0

52 71020090 วัดสาลวนาราม สพป.กจ.2 0

53 71020091 บ้านบ่อหว้า สพป.กจ.2 1 1 2

54 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ สพป.กจ.2 1 1

55 71020093 บ้านดอนมะขาม สพป.กจ.2 0

56 71020094 วัดทุง่สมอ สพป.กจ.2 0

57 71020095 บ้านดอนสระ สพป.กจ.2 0

58 71020097 วัดบ้านทวน สพป.กจ.2 1 1

59 71020098 วัดพังตรุ สพป.กจ.2 1 1

60 71020099 บ้านบ่อระแหง สพป.กจ.2 0

61 71020100 บ้านโป่งกูป สพป.กจ.2 0

62 71020102 บ้านกระเจา สพป.กจ.2 0

63 71020103 วัดเบญพาด สพป.กจ.2 0

64 71020104 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กจ.2 0

65 71020105 บ้านโคราช สพป.กจ.2 0

66 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป.กจ.2 0

67 71020107 บ้านหนองจอก สพป.กจ.2 1 1
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68 71020108 บ้านตลาดเขต มติรภาพที ่105 สพป.กจ.2 0

69 71020109 วัดห้วยสะพาน สพป.กจ.2 0

70 71020110 วัดนาพระยา สพป.กจ.2 0

71 71020111 บ้านรางยอม สพป.กจ.2 0

72 71020113 บ้านห้วยด้วน สพป.กจ.2 1 1

73 71020114 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 0

74 71020115 บ้านหลุมหิน สพป.กจ.2 0

75 71020116 บ้านหนองขุย สพป.กจ.2 1 1

76 71020117 บ้านสระลุมพุก สพป.กจ.2 0

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 0

78 71020183 วัดดอนแสลบ สพป.กจ.2 0

79 71020185 วัดหนองปลิง สพป.กจ.2 0

80 71020186 วัดเขารักษ์ สพป.กจ.2 0

81 71020187 บ้านตลุงใต้ สพป.กจ.2 1 1

82 71020188 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 0

83 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง สพป.กจ.2 0

84 71020190 บ้านวังไผ่ สพป.กจ.2 0

85 71020191 บ้านหนองตายอด สพป.กจ.2 1 1

86 71020192 บ้านอ่างหิน สพป.กจ.2 0

87 71020193 บ้านนาใหม่ สพป.กจ.2 0

88 71020194 บ้านไผ่สี สพป.กจ.2 0

89 71020195 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 0

90 71020196 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 0

91 71020197 วัดสระลงเรือ สพป.กจ.2 1 1

92 71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ.2 0

93 71020199 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 0

94 71020200 บ้านห้วยลึก สพป.กจ.2 0

95 71020201 บ้านเขาศาลา สพป.กจ.2 0

96 71020202 บ้านทุง่มงักะหร่า สพป.กจ.2 0

97 71020203 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 0

98 71020204 บ้านเขากรวด สพป.กจ.2 1 1

99 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป.กจ.2 0

100 71020206 บ้านซ่อง สพป.กจ.2 1 1 2

101 71020207 บ้านไพรงาม สพป.กจ.2 0

0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25รวมท้ังส้ิน
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แบบแสดงจ ำนวนลูกจำ้งช่ัวครำว ตำมสำขำวิชำที่สอน (ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 

 

1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ สพป.กจ.2 1 1

2 71020036 บ้านหนองหิน สพป.กจ.2 1 1

3 71020037 บ้านเขาช่อง สพป.กจ.2 0

4 71020038 วัดเขาใหญ่ สพป.กจ.2 1 1

5 71020039 บ้านชายธูป สพป.กจ.2 0

6 71020040 วัดเขาตะพ้ัน สพป.กจ.2 0

7 71020041 อนบุาลวัดลูกแกประชาชนทูิศ สพป.กจ.2 0

8 71020042 วัดดอนขมิน้ สพป.กจ.2 0

9 71020043 วัดทุง่มะกรูด สพป.กจ.2 0

10 71020044 บ้านทุง่ประทุน สพป.กจ.2 1 1

11 71020045 วัดดอนชะเอม สพป.กจ.2 0

12 71020046 บ้านบึงวิทยา สพป.กจ.2 1 1 2

13 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กจ.2 1 1

14 71020048 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป.กจ.2 1 1

15 71020049 บ้านหนองตาคง สพป.กจ.2 0

16 71020050 วัดตะคร้้าเอน สพป.กจ.2 0

17 71020051 วัดส้านักคร้อ สพป.กจ.2 0

18 71020052 บ้านหนองลาน สพป.กจ.2 0

19 71020054 บ้านท่ามะกา สพป.กจ.2 0

20 71020055 วัดคร้อพนัน สพป.กจ.2 0

21 71020056 วัดกระต่ายเต้น สพป.กจ.2 0

22 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

23 71020058 วัดใหมเ่จริญผล สพป.กจ.2 1 1

24 71020059 บ้านท่าพะเนียง สพป.กจ.2 0

25 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กจ.2 0

26 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

27 71020062 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) สพป.กจ.2 0

28 71020063 วัดดงสัก "หมัน่วิทยาคาร" สพป.กจ.2 0

29 71020064 วัดพระแท่นดงรัง สพป.กจ.2 0

30 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 1

สังกัดล้าดับ ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหาร 3จ านวนลูกจา้งช่ัวคราว   จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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31 71020066 บ้านดอนรัก สพป.กจ.2 1 1

32 71020067 บ้านหนองกรด สพป.กจ.2 0

33 71020068 วัดห้วยตะเคียน สพป.กจ.2 0

34 71020069 วัดหนองโรง สพป.กจ.2 1 1

35 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง สพป.กจ.2 0

36 71020071 วัดสนามแย้ สพป.กจ.2 1 1

37 71020072 บ้านดอนเขว้า สพป.กจ.2 0

38 71020073 วัดหนองพลับ สพป.กจ.2 0

39 71020074 วัดท่ากระทุม่ สพป.กจ.2 0

40 71020075 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) สพป.กจ.2 0

41 71020076 วัดหนองลาน สพป.กจ.2 0

42 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กจ.2 0

43 71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 สพป.กจ.2 0

44 71020079 วัดหนองไมแ้ก่น สพป.กจ.2 1 1

45 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' สพป.กจ.2 0

46 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ สพป.กจ.2 0

47 71020082 ประชาวิทยาคาร สพป.กจ.2 1 1

48 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน สพป.กจ.2 0

49 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมืน่ สพป.กจ.2 0

50 71020086 วัดดอนเจดีย์ สพป.กจ.2 1 1

51 71020087 วัดบ้านน้อย สพป.กจ.2 0

52 71020090 วัดสาลวนาราม สพป.กจ.2 0

53 71020091 บ้านบ่อหว้า สพป.กจ.2 0

54 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ สพป.กจ.2 0

55 71020093 บ้านดอนมะขาม สพป.กจ.2 0

56 71020094 วัดทุง่สมอ สพป.กจ.2 1 1

57 71020095 บ้านดอนสระ สพป.กจ.2 0

58 71020097 วัดบ้านทวน สพป.กจ.2 0

59 71020098 วัดพังตรุ สพป.กจ.2 0

60 71020099 บ้านบ่อระแหง สพป.กจ.2 0

61 71020100 บ้านโป่งกูป สพป.กจ.2 0

62 71020102 บ้านกระเจา สพป.กจ.2 1 1

63 71020103 วัดเบญพาด สพป.กจ.2 0
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64 71020104 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กจ.2 0

65 71020105 บ้านโคราช สพป.กจ.2 0

66 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ สพป.กจ.2 1 1

67 71020107 บ้านหนองจอก สพป.กจ.2 0

68 71020108 บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 สพป.กจ.2 0

69 71020109 วัดห้วยสะพาน สพป.กจ.2 0

70 71020110 วัดนาพระยา สพป.กจ.2 1 1

71 71020111 บ้านรางยอม สพป.กจ.2 0

72 71020113 บ้านห้วยด้วน สพป.กจ.2 0

73 71020114 บ้านวังรัก สพป.กจ.2 0

74 71020115 บ้านหลุมหิน สพป.กจ.2 0

75 71020116 บ้านหนองขุย สพป.กจ.2 0

76 71020117 บ้านสระลุมพุก สพป.กจ.2 0

77 71020118 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) สพป.กจ.2 1 1

78 71020183 วัดดอนแสลบ สพป.กจ.2 0

79 71020185 วัดหนองปลิง สพป.กจ.2 0

80 71020186 วัดเขารักษ์ สพป.กจ.2 0

81 71020187 บ้านตลุงใต้ สพป.กจ.2 0

82 71020188 บ้านพนมนาง สพป.กจ.2 0

83 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง สพป.กจ.2 0

84 71020190 บ้านวังไผ่ สพป.กจ.2 0

85 71020191 บ้านหนองตายอด สพป.กจ.2 0

86 71020192 บ้านอ่างหิน สพป.กจ.2 0

87 71020193 บ้านนาใหม่ สพป.กจ.2 0

88 71020194 บ้านไผ่สี สพป.กจ.2 0

89 71020195 บ้านห้วยยาง สพป.กจ.2 0

90 71020196 บ้านสระจันทอง สพป.กจ.2 0

91 71020197 วัดสระลงเรือ สพป.กจ.2 0

92 71020198 บ้านหนองเจริญสุข สพป.กจ.2 0

93 71020199 เมตตาจิตต สพป.กจ.2 0

94 71020200 บ้านห้วยลึก สพป.กจ.2 0

95 71020201 บ้านเขาศาลา สพป.กจ.2 0

96 71020202 บ้านทุง่มงักะหร่า สพป.กจ.2 0

97 71020203 บ้านทัพพระยา สพป.กจ.2 0

หน้า29



29 

 

 

98 71020204 บ้านเขากรวด สพป.กจ.2 0

99 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา สพป.กจ.2 0

100 71020206 บ้านซ่อง สพป.กจ.2 0

101 71020207 บ้านไพรงาม สพป.กจ.2 0

0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 21รวมท้ังส้ิน

                        
……………….......……………… 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒  
ที ่329 /2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
..............................................................................  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ กรณีกำรปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนกำรสอน  
ที่ว่ำงและเกินเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เป็นต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำเดิม และตัดโอน
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีอัตรำว่ำง ไปก ำหนดเป็นสำยงำนกำร
สอนในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มีควำมถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถำนศึกษำ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ดังนี้   

1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2             ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยอรัญ  เทือกขันตี      รอง ผอ. สพป. กำญจนบุร ีเขต 2                                 รองประธำนกรรมกำร  
        3.  นำยวิชำ  จุลทรักษ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนวัดเบญพำด                             กรรมกำร 
        4.  นำยวรเทพ  รักษำพงศ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ                                      กรรมกำร 
        5.  นำยธนิต  โพธิ์เจรญิ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัสระลงเรือ                                      กรรมกำร 
        6.  นำงสำวสุภำพ  จัดละ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ                     กรรมกำร           
        7.  นำยแมน  ค ำวงษ์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8.  นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                           ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        9. นำงภคอร  บุตรพิมพ์      เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                                   ผูช้่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที ่พิจำรณำด ำเนินกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกรณี
ต ำแหน่งว่ำงและมีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว26                              
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2564   

            สั่ง   ณ  วันที่  20  ตุลำคม  พ.ศ.2564 

                                                           
 

(นำยสมพร  พิลำสันต์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเจ้าคุณทองด า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 

............................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมพร  พิลาสันต์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
2. นายอรญั เทือกขันตี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. นายวิชา  จุลทรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเบญพาด 
4. นายธนิต  โพธิ์เจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ 
5. นายวรเทพ รักษาพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 
6. นางสาวสุภาพ  จัดละ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
8. นายแมน  ค าวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. นางภคอร  บุตรพิมพ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10.นางนงนุช  ก้านเหลือง         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
11.นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม     -  

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 

 
    นายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมรวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์ 2 ในวันที่ 

26 พฤษภาคม 2565  โดยประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของอ าเภอห้วยกระเจา 
โดยการประชุมส าเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     3.1  ค าสั่งส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2             

ที่ 193/2565  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ 
และครูอัตราจ้าง   โดยได้เสนอบุคคลที่เหมาะสมตามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ  
เรื่อง การเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่  ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)  
       3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคลตรวจสอบแล้วมีต าแหน่งว่างพนักงานราชการว่างลง เนื่องจาก 
นางธนัญชยา  ปานแย้ม พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านเขาศาลา มีความประสงค์ขอลาออก
จากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพ่ือไปปประกอบกิจการส่วนตัว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       4.1 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ตามข้อมูลอัตราก าลัง ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564   
โดยพิจารณาตามข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน  จ านวนครู (ตัวจริง) จ านวนครูอัตราจ้าง ขนาดของสถานศึกษาและ
สถานศึกษาท่ีมีผู้อ านวยการโรงเรียนและไม่มีผู้อ านวยโรงเรียน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และตามแนวทาง 
การพิจารณาตามที่ สพฐ. ก าหนด  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันและมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้   

    มติที่ประชุม   
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการตัดโอนต าแหน่งพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน   

โรงเรียนบ้านเขาศาลา ต าแหน่งเลขที่ พ 300193  ไปตั้งใหม่ ณ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จ านวน  1 อัตรา  
2. มีมติให้ไปขอใช้บัญชีต าแหน่งพนักงานราชการ กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ใกล้เคียง  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ     

ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา     16.30  น.  

        (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุม 

                       (นางนงนุช  ก้านเหลือง) 
                                  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 
                                                                    

                                               (ลงชื่อ)                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                              (นายอรัญ  เทือกขันตี) 
                                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

  ที่  200/2565 
เรื่อง  ตัดโอนอัตรำก ำลังต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร  

......................................................................... 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 45 (3) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร ประกำศ พ.ศ.
2547 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 
กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงตัดโอนต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
ไปก ำหนดที่หน่วยงำนใหม่ จ ำนวน 1 อัตรำ ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2565 

             สั่ง ณ  วันที่   31 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565                                                     

                                                                  

 

                                                                         (นำยสมพร  พิลำสันต์ 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่งเลขท่ี กลุ่มงำน ค่ำตอบแทน ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่งเลขท่ี กลุ่มงำน ค่ำตอบแทน
1  - ว่าง - พนักงานราชการ พ300193 บริหารท่ัวไป 18,000 พนักงานราชการ พ300193 บริหารท่ัวไป 18,000 ต าแหน่งว่าง ต้ังแต่

ร.ร.บ้านเขาศาลา (ครูผ้สอน) ร.ร.วัดดอนขม้ิน (ครูผ้สอน) วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอท่ามะกา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ท่ี

บัญชีรำยละเอียดกำรตัดโอนต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร
แนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ท่ี  200/2565  ส่ัง ณ วันท่ี   31 พฤษภำคม พ.ศ. 2565

ต ำแหน่งและสังกัดเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรใหม่
ช่ือ - สกุล

หมำยเหตุ   กรณีตัดต าแหน่งว่างในสถานศึกษาท่ีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์มากกว่าไปต้ังใหม่ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่า

หมำยเหตุ
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(5) ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บริหำรของ 
หน่วยงำน เพ่ือกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

     2.  ด้านการวางแผน 
       วำงแผนท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
       3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตำมท่ีก ำหนด 
       (2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       4. ด้านบริการ 
       ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

      (1) มีสัญชำติไทย 
      (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย) 
      (3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็น 

ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
             (4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง ไม่เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
        (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
        (6) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2535               
             (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ     

           (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
      (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

    (10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
          (11) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
     (12) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรฐั 
 

                          / 2.2 คุณสมบัติ..... 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ได้รับวุฒิปริญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ 

                  3. การรับสมัคร  

 3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
 ให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและ 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2   
อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่  16 – 22 มิถุนำยน 2565  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
(ในวันและเวลำรำชกำร) 
  3.2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         (1) ใบสมัคร (ให้ใช้ใบสมัครแนบท้ำยประกำศนี้) 
         (2) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ำยครำว
เดียวกัน ซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ำยครั้งเดียวกัน)  จ ำนวน 3 รูป 
                     (3) ปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ (กรณีที่
ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร)  ที่ออกโดยสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร ฉบับจริง
พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
          (4) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภำษำไทย ที่ระบุสำขำวิชำเอกที่จะ
สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
          (5) บัตรประจ ำตัวประชำชน (ท่ียังไม่หมดอำยุ) ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน  
1 ฉบับ 
         (6) ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริงพร้อมส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549  จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   (8) หลักฐำนอ่ืนๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (กรณีชื่อ-สกุล         
ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส ำเนำภำพถ่ำย อย่ำงละ 1 ฉบับ 

           3.3 การยื่นใบสมัคร 
        (1)  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรับสมัครให้ครบถ้วน ตำมวัน  เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด              
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  

(2) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครด้วยลำยมือ 
ตัวบรรจงให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมท่ีก ำหนดทุกประกำร 
 
 
                      /(3) ผู้สมัครเข้ำรับ....... 
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(3) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำย 
ลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ำยของทำงไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถำนที่ อยู่ไม่ชัดเจน จนท ำให้ไม่
สำมำรถติดต่อได้ ผู้สอบได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ภำยหลัง ต้องแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ทรำบ 
โดยมำแจ้งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 หรือส่ง
จดหมำยลงทะเบียนตอบรับมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่  
       4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
  4.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมสมัคร คนละ 300 บำท
(สำมร้อยบำทถ้วน) 
  4.2 เมื่อได้รับประกำศรำยชื่อให้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ แล้ว จะไม่คืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ  เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสอบครั้งนั้น  เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ โดยจะจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ 
เฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือให้มีสิทธิเข้ำสอบครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 
       5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ  
กำรสรรหำและเลือกสรรฯ  ภำยในวันที่ 27 มิถุนำยน 2565  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 และทำงเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th  
                6. หลักสูตรและวิธการคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรฯ  ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตรและวิธีกำรสรรหำ
และเลือกสรรฯ แนบท้ำยประกำศนี้ 
       7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ
ตำมตำรำง ดังนี้  
 

วัน/เดือน/ปี 
 

เวลา/สถานที่ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

    วันเสาร์ที่  2  
กรกฎาคม  2565 
  
 

  09.00 – 10.00 น.  
  10.30 – 11.30 น. 
  13.00 น. เป็นต้นไป 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) 
สัมภำษณ์ (ภำค ค)  
     

  50 คะแนน 
  50 คะแนน 
  50 คะแนน 

 หมายเหตุ   สถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบพร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ 

 

                /8. เกณฑ์กำรตดัสิน… 
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               8.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ต้องได้คะแนนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และ คะแนน 

รวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวม จำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ หำกคะแนนรวม
เท่ำกันจะพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกคะแนนเท่ำกันอีก 
จะพิจำรณำผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียน ภำค ข อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ และหำกคะแนนเท่ำกันอีก ให้พิจำรณำจำกผู้ที่
สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
               9.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะประกำศผลกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ ภำยในวันที่  5 กรกฎำคม 2565  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
และทำงเว็บไซต์ http://www.kan2.go.th  โดยประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เฉพำะผู้ที่ได้
คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำสิบ และคะแนนรวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้
คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย  

   10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
                   10.1 ขึน้บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ไว้ไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชี 
          10.2 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

      (1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งไปแล้ว 
      (2) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
      (3) ผู้นั้นสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
      (4) บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
      (5) มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
      (6) ตรวจสอบพบว่ำภำยหลังเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 
      (7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

              11. การสั่งจ้างและจัดท าสัญญาจ้าง 
  11.1 ให้ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ล ำดับที่ 1 ไปรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำง  ในวันที่ 
7 กรกฎำคม 2565 เวลำ 08.30 - 09.30 น. ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ต ำบลหนองโรง อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  
          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง  จะต้องไม่เป็นรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 
  11.2 กำรจัดท ำสัญญำครั้งแรก จะยึดถือประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เพ่ือจัดท ำสัญญำ
จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร โดยให้ผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ไปรำยงำนตัวตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ในข้อ 11.1  
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบกำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ ได้ไม่ไปรำยงำนตัว  ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์  
  11.3 หำกผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ล ำดับที่ 1 สละสิทธิ์ ไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำร
จัดจ้ำงตำมวัน เวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะเรียกล ำดับถัดไปมำ
จัดจ้ำงแทน 
 
          /11.4 กำรเรียกตัว......... 
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                     11.4 กำรเรียกตัวบุคคลเพ่ือสั่งจ้ำงในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรสรรหำและ
เลือกสรรฯ โดยตรง เป็นรำยบุคคล ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัครก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 10 วัน    
นับแต่วันประทับตรำของไปรษณีย์ต้นทำง  
  11.5 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ประกำศ ณ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2565  และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ  
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จ จะไม่พิจำรณำจ้ำงหรือยกเลิกค ำสั่งจ้ำง
แล้วแตก่รณี ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
  อนึ่ง ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรฯ และได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำร หำกผู้ประสงค์จะบรรจุ
เป็นลูกจ้ำงประจ ำหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขท่ีองค์กำรกลำงก ำหนด และหำกปรำกฎว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมประพฤติท่ีไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำงอำจบอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรับทรำบล่วงหน้ำ 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรฯ เป็นพนักงำนรำชกำร ยินยอมตำมเงื่อนไขแห่งประกำศนี้
ทุกประกำร โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                  ประกำศ ณ วันที่  9  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 
 
                                                                        
 

 

 

                   (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

1.ประกำศรับสมัคร  วันที่ 9  มิถุนำยน 2565  

 

2.รับสมัคร ระหว่ำงวันที่  16 – 22 มิถุนำยน 2565  

(ในวันและเวลำรำชกำร 

3.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ 

   และเลือกสรรฯ 

ภำยในวันที่ 27 มิถุนำยน 2565 

 

4.ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรฯ วันที่ 2 กรกฎำคม 2565 

 

5.ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรรฯ ภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

 

6.รำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำง วันที่ 7 กรกฎำคม 2565  
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 9  มิถุนำยน ๒๕65) 

-------------------------------------------------------------------------- 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน ) 

ทดสอบโดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้ 
๑. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองปัจจุบัน 
2. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖. ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗. กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เก่ียวข้องโดยตรงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขัน้พื้นฐำน 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 

ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยเกี่ยวกับควำมรู้ในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
- ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์และวำงแผน กำรประสำนงำน และกำรจัดกำรองค์กำร 
- ควำมรู้ด้ำนธุรกำรและเลขำนุกำร 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (๕0 คะแนน)  
ให้ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก 
๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 
๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 
๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 
๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์ 
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มาตรการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ในช่วงสถานการณ็การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 

............................................ 
 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดการสรรหาและ 
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2 โดยก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน ณ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน อ าเภอพนมทวน และสอบ 
สัมภาษณ์  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 นั้น 
  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการ 
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ และเพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในวัน 
สอบคัดเลือก ดังนี้  

1. การจัดห้องสอบ 
จัดห้องสอบตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distsncing) โดยใช้ห้องสอบบรรจุ 

ผู้เข้าสอบ ห้องละจ านวน 25 คน โต๊ะที่นั่งเว้นระยะห่าง จ านวน 1 – 2 เมตร 
2. การจัดเตรียมสถานที่ 

จัดเตรียมสถานที่ส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกนั่งรอก่อนเข้าห้องสอบ โดยด าเนินการภายใต้ 
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

3. การด าเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวปฏิบัติ 
ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

3.1 มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดยก าหนดจัดคัดกรอง ก่อนเข้าสอบ 
และหรือตัวอาคารสอบ ดังนี้  

1) ให้กรรมการก ากับห้องสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
2) ก่อนเข้าห้องสอบจัดให้ผู้เข้าห้องยืนตามจุดที่ก าหนด เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 
3) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากตรวจว่าอุณหภูมิ 

ร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก 5 – 10 นาที แล้วตรวจซ้ าอีกครั้ง หากอุณหูมิเกินไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ ให้แจ้งกับคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบเพื่อน าผู้เข้าสอบดังกล่าวไปสอบห้องสอบ “กุล่มเสี่ยง” 

4) ติดสติ๊กเกอร์ ผ่านการคัดกรองให้คณะกรรมการก ากับห้องสอบ และผู้เข้าสอบ 
5) ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์  
6) อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
7) ปฏิบัติตั้งแต่ข้อ 1 – 5 ทุกครั้ง ที่มีการเข้าออกห้องสอบ 

3.2 ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านจุดคัดกรอง คือ มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องเข้า 
ห้องสอบส าหรับ “กลุ่มเสี่ยง” ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 
 
 

หน้า106



-  2     - 
 

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) กับผู้เข้าสอบ 

3.4 ขอให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติ 
เดินทางกลับหรือเดินทาง (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวง 
สาธารณสุข ได้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน 

3.5 กรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจะสวม 
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า และติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน  

 
 
 
           ---------------------------- 
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นงนุช ก้านเหลือง ขอความอนุเคราะห์ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย #1 

Webmaster 

 

 
 

เรียน ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
ตน้เร่ือง 
ดว้ยส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดักำญจนบุรี ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจต ำแหน่งวำ่งเพ่ือใชใ้นกำร 
บรรจุและแต่งตั้ง ต ำแหน่งครูผูช่้วย โดยใหต้รวจสอบต ำแหน่งวำ่งพร้อมวชิำเอก ท่ีเหลือจำกกำรยำ้ย รอบท่ี 1 
และท่ีเหลือจำกกำรบรรจุ ต ำแหน่งครูผูช่้วย รอบท่ี 1 โดยใหจ้ดัส่งขอ้มูลใหท้รำบ ภำยในวนัท่ี 15 เมษำยน 2565 
ขอ้เทจ็จริง 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยกลุ่มงำนอตัรำก ำลงั ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบต ำแหน่งวำ่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรำกฏ
ต ำแหน่งวำ่ง ดงัน้ี 
1. ต  ำแหน่งท่ีเหลือจำกกำรยำ้ยขำ้รำชกำรครู รอบท่ี 1 จ ำนวน 8 อตัรำ 
(ต ำแหน่งวำ่งคงเหลือจำกกำรยำ้ยครู รอบท่ี 1 จ ำนวน 11 อตัรำ เกินเกณฑ ์3 อตัรำ) 
2. ต  ำแหน่งวำ่งท่ีเหลือจำกกำรบรรจุและแต่งตั้ง รอบท่ี 1 จ ำนวน 0 อตัรำ 
3. ต  ำแหน่งวำ่งท่ีเหลือจำกโครงกำรผลิตครูเพ่ือพฒันำทอ้งถ่ิน จ ำนวน 9 อตัรำ 
(สพฐ. มีหนงัสือสัง่กำรใหส้ำมำรถน ำต ำแหน่งดงักล่ำวไปใชใ้นกำรบรรจุกรณีปกติได)้ 
4. ต  ำแหน่งวำ่งใหม่ท่ีเกิดจำกกำรยำ้ย ลำออก และเสียชีวติ จ ำนวน 16 อตัรำ 
รวมทั้งส้ินจ ำนวน 33 อตัรำ 
รำยละเอียดตำมเอกสำรดงัแนบ 
ขอ้กฎหมำย - 
กำรปฏิบติั 
เห็นสมควร แจง้ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดักำญจนบุรี 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
นงนุช กำ้นเหลือง 
(นำงนงนุช กำ้นเหลือง) 
นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ไฟล์แนบ: 

 
 

 1. บนัทึกขอ้ควำม.pdf ขนำด: 90.22 KB; Hits: 0 

 2. หนงัสือน ำส่ง (บรรจุครูผูช่้วย รอบ 2).pdf ขนำด: 87.44 KB; Hits: 1 

 2. หนงัสือน ำส่ง (บรรจุครูผูช่้วย รอบ 2).doc ขนำด: 100.00 KB; Hits: 0 

 แบบฟอร์มต ำแหน่งวำ่ง สพป.กจ.2.pdf ขนำด: 160.83 KB; Hits: 10 

 แบบฟอร์มต ำแหน่งวำ่ง สพป.กจ.2.xlsx ขนำด: 53.62 KB; Hits: 1 

 น ำส่งส ำรวจควำมตอ้งกำรวชิำเอก สพป.กจ.2.pdf ขนำด: 119.69 KB; Hits: 1 
 
เขียนส่งเม่ือ: 15/4/2022 16:16 
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แมน ค าวงษ์ Re: ขอความอนุเคราะห์ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย #2 

Webmaster 

 

 
 

โปรดพิจำรณำตำมเสนอ 
 
เขียนส่งเม่ือ: 15/4/2022 16:21 

 

  
 

 

 

อรัญ เทือกขนัตี Re: ขอความอนุเคราะห์ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย #3 

Home away from home 

 

 
 

-ลงนำมแลว้ 
-ด ำเนินกำรตำมเสนอ 
 
เขียนส่งเม่ือ: 15/4/2022 16:59 
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ที่  ศธ  04018/1470                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                                            อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี   71140 

                                                               15  เมษำยน  2565  

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจต ำแหน่งว่ำงเพ่ือใช้ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

เรียน  ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 744 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2565  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   แบบส ำรวจควำมต้องกำรต ำแหน่งว่ำงเพ่ือใช้ในกำรบรรจุและแต่งตั้งฯ             จ ำนวน  2  ฉบับ 

          ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี แจ้งว่ำ จะด ำเนินกำรบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รอบท่ีสอง  ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2565  ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
กำญจนบุรี  เรื่อง กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2564 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2565 โดยได้ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 5 เขต ด ำเนินกำรส ำรวจต ำแหน่งว่ำงสำยงำนกำรสอนที่เหลือจำกกำรพิจำรณำย้ำยและ
ต ำแหน่งว่ำงที่เหลือจำกกำรบรรจุรอบแรก พร้อมควำมต้องกำรวิชำเอกจำกสถำนศึกษำ น ำส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 นั้น 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขอน ำส่งบัญชีรำยชื่อสถำนศึกษำ พร้อมควำมต้องกำรวิชำเอก เพ่ือใช้ในกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย มำพร้อมหนังสือนี้  

           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ       

                                                                                  
                                                        (นำยอรัญ เทือกขันตี) 
         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                                                     
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสำร. 0-3457-9338 
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อันดับ เงินเดือน

1 วัดสระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาษาไทย 4217 0006558 ครู คศ.3           58,390

2 บ้านซ่อง ห้วยกระเจา ภาษาไทย 4199 0006499 ครู คศ.2           41,620

3 วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา ภาษาไทย 14280 0315812 ครู คศ.3           58,390

4 บ้านเขาซ่อง ท่ามะกา ปฐมวัย 111627 0314838 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

5 วัดเขาใหญ่ ท่ามะกา ปฐมวัย 6716 0314854 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

6 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ท่ามะกา วิทยาศาสตร์ 2700 0006124 ครู คศ.3           58,390

7 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ท่ามะกา ภาษาไทย 2702 0006125 ครู คศ.3           58,390

8 วัดเบญพาด พนมทวน ภาษาไทย 1476 0315765 ครู คศ.3           58,390

9 บ้านหนองกรด ท่ามะกา พลศึกษา 1672 0005911 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

10 บ้านดอนเขว้า ท่ามะกา ภาษาไทย 1792 0006027 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

11 บ้านห้วยด้วน พนมทวน ภาษาไทย 3698 0006249 ครูผู้ช่วย คศ.2           41,620

12 วัดนาพระยา พนมทวน ปฐมวัย 3727 0006274 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

13 วัดบ้านน้อย พนมทวน ปฐมวัย 3768 0006297 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

14 บ้านโป่งกูป พนมทวน ปฐมวัย 3639 0006362 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

15 บ้านโคราช พนมทวน วิทยาศาสตร์ 3895 0006414 ครูผู้ช่วย คศ.3           58,390

16 บ้านเขาศาลา ห้วยกระเจา ปฐมวัย 4915 0006478 ครู คศ.3           58,390

17 บ้านห้วยลึก ห้วยกระเจา วิทยาศาสตร์ 3900 0006417 ครู คศ.3           58,390

ต ำแหน่งว่ำงท่ีเหลือจำกโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน

อำศัยเบิก
ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ ควำมต้องกำรวิชำเอก เลขท่ีต ำแหน่ง เลขท่ีกรมบัญชีกลำง ต ำแหน่ง  หมำยเหตุ

บัญชีต ำแหน่งว่ำงส ำหรับใช้ในกำรบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

รอบท่ี 2  ในวันท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ.2565

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

ต ำแหน่งว่ำงท่ีเหลือจำกกำรพิจำรณำย้ำย รอบท่ี 1
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อันดับ เงินเดือน

อำศัยเบิก
ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ ควำมต้องกำรวิชำเอก เลขท่ีต ำแหน่ง เลขท่ีกรมบัญชีกลำง ต ำแหน่ง  หมำยเหตุ

บัญชีต ำแหน่งว่ำงส ำหรับใช้ในกำรบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย

รอบท่ี 2  ในวันท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ.2565

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

18 วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา ภาษาจีน 2656 0006087 ครู คศ.2           41,620

19 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 4748 0006129 ครู คศ.3           57,510

20 บ้านท่ามะกา ท่ามะกา ภาษาไทย 1974 0005582 ครู คศ.3           58,390

21 บ้านท่ามะกา ท่ามะกา ภาษาจีน 1876 0005573 ครู คศ.3           58,390

22 วัดตะคร ้าเอน ท่ามะกา ภาษาไทย 4221 0005779 ครู คศ.3           58,390

23 วัดท่ากระทุ่ม ท่ามะกา ปฐมวัย 4165 0006696 ครู คศ.3           53,080

24 วัดเขาสามสิบหาบ ท่ามะกา วิทยาศาสตร์ 2488 0005980 ครู คศ.3           58,390

25 บ้านหนองโพธ์ิ พนมทวน ปฐมวัย 2382 0005699 ครู คศ.2           41,620

26 เกียรติวัธนเวคิน2 (วัดปลักเขว้า) พนมทวน ภาษาไทย 2270 0005822 ครู คศ.3           58,390

27 วัดทุ่งสมอ พนมทวน ภาษาไทย 3781 0006243 ครู คศ.2           28,160

28 วัดดอนเจดีย์ พนมทวน ปฐมวัย 3784 0006294 ครู คศ.3           58,390

29 วัดเบญพาด พนมทวน นาฏศิลป์ 3836 0006354 ครู คศ.3           55,530

30 บ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา พลศึกษา 4196 0006529 ครู คศ.1           21,020

31 บ้านหนองตายอด ห้วยกระเจา ปฐมวัย 3380 0006694 ครู คศ.1           22,130

32 วัดหนองลาน ท่ามะกา ปฐมวัย 2680 0006105 ครู คศ.2           55,040

33 บ้านไผ่สี ห้วยกระเจา ปฐมวัย 4020 0006591 ครู คศ.3(4)           64,110

ต ำแหน่งว่ำงใหม่จำกกำรย้ำย ลำออก เสียชีวิต
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O26  การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 
   

 ดานการพฒันา (Development) 
                - จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

      - สงเสริมการจัดการความรูอยางเปนระบบดวยการสรางระบบการเรียนรู  
       - สงเสริมการบริหารและการพัฒนากําลังคนคุณภาพ     

      - สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม 
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นโยบาย 

แนวทางและหลกัเกณฑ์ 
    การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา        ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

    ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

    กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ค ำน ำ 

 

  นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบแนวทาง

กระบวนการ และขั้นตอน การด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

  ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตลอดจนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตลอดมา ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เป็นผลท าให้เอกสารนโยบาย แนวทาง และ

หลักเกณฑ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากเอกสารเล่มนี้ ผู้จัดท าขอมอบเป็นวิทยาทานแด่ผู้มีพระคุณ

จลอดจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทุกท่านที่มีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

  

    กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                               ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

หน้า157



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 

            ความเป็นมาและความส าคัญ 1 

            อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 

            สภาพทั่วไป 5 

            สถานที่ตั้ง 5 

            เขตบริการ 6 

            ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 7 

ส่วนที่ 2 นโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 27 

            นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    27 

            นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 31 

            นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 34 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 46 

            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 47 

            จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 48 

            เป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 51 

            แนวทาง/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน 53 

                    การพัฒนาตามนโยบาย 54 

                    การพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 57 

 

 

  

 

 

 

 

หน้า158



สำรบัญ  (ต่อ) 

 
ส่วนที่ 4 ระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 58 

            หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.22  
            ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 

58 

            แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.14 ลงวันที่ 5 

            กรกฎาคม  2560 

59 

            สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.14 ลงวันที่ 5 

            กรกฎาคม  2560 

 

            หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

            ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

60 

            หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ 
            ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงาน 
            เขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือ 
            ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.2 ลงวันที่ 4  มกราคม 2562   

64 

            หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ 
            ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.8  
            ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  

69 

ภำคผนวก  

  

 

หน้า159



 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

  การที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะ
สร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง พัฒนาคน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการทางการศึกษาของประชาชน โดยมีประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) รัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 4) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1  
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ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 5) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา  หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจัด
การศึกษาตามความถนัดของตน 6) ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 7) ให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศในด้านการศึกษา ดังนี้ 7.1) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูและและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการดูและและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 7.2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 7.3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 7.4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ใช้จนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่งถือเป็นแผน
แม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักการที่ส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติ ราชการแต่ละเรื่องดังกล่าวอีกทั้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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นโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2565 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2565 ดังนี้  1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ4) ด้าน
ประสิทธิภาพ 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน               
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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  ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ประกาศ เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมอีก 1 กลุ่ม คือ 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

สภาพทั่วไป 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2553  มีภารกิจในการก ากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่  21  โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 1. สถานที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  25 กิโลเมตร  มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่  3  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา               
มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ ติดอ าเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ าเภอก าแพงแสน (นครปฐม) 
 ทิศใต้  ติดอ าเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี) 

   ทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอ าเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)  

 2. เขตพื้นที่บริการ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัด         
การศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน  และอ าเภอห้วยกระเจา  รวม 29 ต าบล 305  
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

อ าเภอ ต าบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) 
เทศบาล/ต าบล

(แห่ง) 
อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.
ก.ม.) 

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 
ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00 

รวม 29 305 16 19 1,498.58 

ที่มา :  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563   ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
        จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ าแนกตาม
สังกัด 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  
รวม

(โรงเรียน) 

อ.
1 

- อ
.3

 

อ.
1 

-ป
.6

 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศึกษาธิการ                 

  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - 74 - 26 1 - - 101 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา - - - - - 8 - 8 
     1.3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - - - - - - - - 
  2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
      ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหาดไทย         

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น         
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         
   - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน - - - - - - - - 

รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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3.1 ข้อมูลจ านวนนักเรยีน 

ตารางจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบาล 1 (3 ขวบเดิม) 644 575 536 
อนุบาล 2 1,557 1,473 1,347 
อนุบาล 3 1,581 1,589 1,475 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,782 3,637 3,358 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,917 1,719 1,733 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,823 1,788 1,672 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,636 1,809 1,776 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,621 1,638 1,791 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,699 1,638 1,654 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,804 1,667 1,616 
รวมระดับประถมศึกษา 10,500 10,259 10,242 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 820 796 722 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 809 755 752 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 710 755 687 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,339 2,306 2,161 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 65 75 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 47 49 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 45 48 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 136 159 178 

รวม 16,757 16,361 15,939 

   ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 - 2564   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

หน้า168



ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่ 1 267 269 536 49 
อนุบาลปีที่ 2 701 646 1,347 103 
อนุบาลปีที่ 3 732 743 1,475 110 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,700 1,658 3,358 262 
ประถมศึกษาปีที่ 1 934 799 1,733 110 
ประถมศึกษาปีที่ 2 864 808 1,672 111 
ประถมศึกษาปีที่ 3 957 819 1,776 112 
ประถมศึกษาปีที่ 4 936 855 1,791 112 
ประถมศึกษาปีที่ 5 841 813 1,654 111 
ประถมศึกษาปีที่ 6 836 780 1,616 107 
รวมประถมศึกษา 5,368 4,874 10,242 663 
มัธยมศึกษาปีที ่1 387 335 722 34 
มัธยมศึกษาปีที ่2 409 343 752 34 
มัธยมศึกษาปีที ่3 353 334 687 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,149 1,012 2,161 102 
มัธยมศึกษาปีที ่4 40 35 75 2 
มัธยมศึกษาปีที ่5 19 36 55 2 
มัธยมศึกษาปีที ่6 18 30 48 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 101 178 6 

รวมทั้งสิ้น 8,294 7,645 15,939 1,033 
 

ที่มา :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2564  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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   3.2. ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ผอ.โรงเรียน       51 32 83 1 1 2 52 33 85 

2 รอง ผอ.โรงเรียน       8 9 11    2 9 11 

3 ข้าราชการคร ู    103 483 586 20 266 286    123 749 872 

รวม    103 483 586 79 307 380 1 1 2 177 791 968 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    

จ านวนพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างท่ีจบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากวา่ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 พนักงานราชการ    6 20 26       6 20 26 

2 ครูอัตราจ้าง/

ลูกจ้างช่ัวคราว 
   

5 36 41       5 36 41 

รวม    11 56 67       11 56 41 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

หน้า170



จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงาน 

ที ่ ประเภท 

จ านวน แยกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
กรอบตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรา) 

ตาม
บัญชี

ถือจ่าย 
(อัตรา) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

1 ผู้อ านวยการ สพป. 1 1   1  1 

2 รองผู้อ านวยการ สพป. 3 3   2 1 3 

3 กลุ่มอ านวยการ 6 4  1 1  2 

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

9 9 2 3 3  8 

5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5  1 4  5 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 9  6 3  9 

7 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

20 20 2  8 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6   6  6 

9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1 1  1   1 

11 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 2   1  1 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้างประจ า 6 6 5 1   6 

14 ลูกจ้างชัว่คราว 10  4 5 1  10 
 

   ที่มา :  ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 1 

1. บ้านท่ามะกา 2. บ้านหนองลาน 3. บ้านหนองกรด 4. วัดห้วยตะเคียน                                                                                                                          
5. วัดหนองโรง 6. วัดทุ่งมะกรูด  7. บ้านทุ่งประทุน 8. วัดดอนชะเอม                                                                                                                                  
9. วัดเขาสะพายแร้ง 10. วัดสนามแย้ 

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 2 

1. บ้านบึงวิทยา  2. บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคาร”                                   

3.บ้านหนองตาแพ่ง  4. บ้านหนองตาคง  5. วัดตะคร้ าเอน                                                                                                                                      

6.วัดส านักคร้อ  7. วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 8. วัดใหม่เจริญผล                                                       

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง    2. บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร   3. บ้านดอนรัก                                                                                           

4. บ้านหนองลาน   5. บ้านจันทร์ลาดวิทยา  6. วัดหนองไม้แก่น                                                                                                          

7. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142  8. บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                                                                   

9. ประชาวิทยาคาร     10. บ้านดอนตาลเสี้ยน    11. บ้านอุโลกสี่หมื่น                                          

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 4 

1. วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวทิยา”  2. วัดเขาใหญ่   3. วัดเขาสามสิบหาบ                                                       

4. บ้านหนองหิน 5. บ้านเขาช่อง     6.  บ้านชายธูป  7.  วัดเขาตะพั้น                                                                                                                                                                                                                                    

8. วัดดอนเขว้า   9. วัดหนองพลับ   10. วัดท่ากระทุ่ม   11. วัดแสนตอ  

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 5 

1. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   2. วัดดอนขมิ้น    3. วัดคร้อพนัน                                                                                             

4. วัดกระต่ายเต้น    5. บ้านท่าพะเนียง   6. วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร”                                                                                                                                                      

7. ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์  8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)                                                                       

9. วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)           

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

1. วัดบ้านทวน  2. บ้านดอนสระ    3. วัดพังตรุ   4. บ้านบ่อบ่อระแหง                                                                                                                                                                   

5. บ้านโป่งกูป    6. บ้านกระเจา   7. วัดเบญพาด                                                                                                       

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

1. วัดดอนเจดีย์   2.วัดบ้านน้อย  3. บ้านหนองขุย  4.  บ้านสระลุมพุก                                                                                                        

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้า)  6. ห้วยสะพาน   7. วัดนาพระยา                                                            

8. บ้านรางยอม  9. บ้านห้วยด้วน  10. วัดวังรัก  11. บ้านหลุมหิน     

12. วัดทุ่งสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน พนมทวน 3 

1. อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  2.  บ้านโคราช   3.  บา้นดอนเตาอิฐ                                              
4.  บ้านหนองจอก  5. บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  6. วัดสาลวนาราม                                                                                                                             
7. บ้านบ่อหว้า    8. บ้านหนองโพธิ์      9. บ้านดอนมะขาม   

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 1 

1. อนุบาลห้วยกระเจา  2. บ้านเขาศาลา    3. บ้านทุ่งมังกะหร่า                                                                                                                                                
4. บ้านทัพพระยา    5. บ้านเขากรวด     6. บ้านซ่อง  7. บ้านไพรงาม                                                                                                                                                                                                                                                       
8. บ้านวังไผ่   9. บ้านหนองตายอด   10. บ้านอ่างหิน    11. บ้านนาใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 2 

1. วัดดอนแสลบ    2. วัดหนองปลิง   3. วัดเขารักษ์    4. บ้านตลุงใต ้                                                                                                                                                                                             
5. บ้านพนมนาง    6. บ้านหนองนางเลิ้ง                                                                     

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 3 

1. บ้านไผ่สี  2. บ้านห้วยยาง   3.บ้านสระจันทอง  4. บ้านสระลงเรือ 
5. บ้านหนองเจริญสุข  6. เมตตาจิตต    7.บ้านห้วยลึก 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามอ าเภอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6  

 อ าเภอท่ามะกา       
 

1 บ้านท่ามะกา 5 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
2 วัดคร้อพนัน 7 ท่าไม้ ท่ามะกา    /    
3 บ้านหนองลาน 11 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
4 วัดกระต่ายเต้น 2 ท่าไม้ ท่ามะกา /      
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูปทิศ 7 ท่ามะกา ท่ามะกา     /  
6 วัดดอนขมิ้น 3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา /      

7 วัดใหม่เจริญผล 2 
เทศบาล ต.
ท่าเรือ ท่ามะกา /     

 

8 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1  
เทศบาล ต.
ท่าเรือ ท่ามะกา /     

 

9 บ้านหนองตาแพ่ง 7 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
10 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
11 บ้านหนองตาคง 13 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
12 วัดตะคร้ าเอน  1 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
13 วัดส านักคร้อ 2 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
14 บ้านบึงวิทยา 9 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
15 วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 4 พงตึก ท่ามะกา /      
16 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1 พงตึก ท่ามะกา /      
17 ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์ 2 ท่าเสา ท่ามะกา /      
20 บ้านชายธูป 5 โคกตะบอง ท่ามะกา /      
21 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 6 พงตึก ท่ามะกา /      
22 วัดเขาตะพั้น 6 โคกตะบอง ท่ามะกา /      
23 วัดห้วยตะเคียน 3 ยางม่วง ท่ามะกา /      
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6  
24 วัดหนองโรง 7 ยางม่วง ท่ามะกา /    
25 วัดเขาสะพายแร้ง 2 สนามแย้ ท่ามะกา /    
26 วัดสนามแย้ 6 สนามแย้ ท่ามะกา /    
27 บ้านหนองกรด 5 ยางม่วง ท่ามะกา /    
28 วัดทุ่งมะกรูด 4 ดอนชะเอม ท่ามะกา /    
29 บ้านทุ่งประทุน 5 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      
30 วัดดอนชะเอม 1 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      

31 วัดหวายเหนียว "ปุญสิรวิิทยา" 4 วัดหวายเหนียว ท่ามะกา    /    

32 วัดเขาสามสิบหาบ 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
33 บ้านหนองหิน 1 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
34 บ้านเขาช่อง 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
35 วัดหนองพลับ 11 แสนตอ ท่ามะกา    /    
36 วัดท่ากระทุ่ม 1 แสนตอ ท่ามะกา /      
37 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 แสนตอ ท่ามะกา /      
38 บ้านดอนเขว้า 6 แสนตอ ท่ามะกา /      
39 บ้านดอนตาลเสี้ยน 5 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
40 บ้านอุโลกสี่หมื่น 6 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
41 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
42 ประชาวิทยาคาร 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
43 วัดพระแท่นดงรัง 10 พระแท่น ท่ามะกา /      
44 วัดหนองลาน 3 หนองลาน ท่ามะกา /      
45 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 2 หนองลาน ท่ามะกา /      
46 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 4 พระแท่น ท่ามะกา /      
47 บ้านดอนรัก 6 พระแท่น ท่ามะกา /      
48 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 หนอนลาน ท่ามะกา /      
49 วัดหนองไม้แก่น 6 หนองลาน ท่ามะกา /      

รวมอ าเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ าเภอพนมทวน        
1 วัดบ้านทวน 9 พนมทวน พนมทวน /      
2 บ้านดอนมะขาม 1 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
3 วัดสาลวนาราม 7 ดอนตาเพชร พนมทวน    /    
4 บ้านบ่อหว้า 9 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
5 บ้านหนองโพธิ์ 8 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
6 บ้านดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /      
7 วัดห้วยสะพาน 2 หนองโรง พนมทวน   /    
8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน    /    
9 บ้านห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /      
10 บ้านวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /      
11 บ้านหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน   /    
12 วัดนาพระยา 6 หนองโรง พนมทวน /      
13 บ้านรางยอม 8 หนองโรง พนมทวน /     รวมหลุมหิน  

14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน   /    
15 วัดบ้านน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /      
16 บ้านหนองขุย 4 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
17 บ้านสระลุมพุก 1 หนองสาหร่าย พนมทวน    /    
18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้า) 5 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน    /    
20 บ้านบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน   /    
21 บ้านโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /      
22 บ้านกระเจา 4 พังตรุ พนมทวน /      
23 วัดเบญพาด 2 พังตรุ พนมทวน   /    
24 อนุบาลพนมทวน 2 รางหวาย พนมทวน   /    
25 บ้านโคราช 15 รางหวาย พนมทวน /      
26 บ้านดอนเตาอิฐ 15 รางหวาย พนมทวน /      
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ าเภอพนมทวน        
27 บ้านหนองจอก 4 รางหวาย พนมทวน /     
28 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 5 รางหวาย พนมทวน    /   

รวมอ าเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับ หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ1-ม.6 

 อ าเภอห้วยกระเจา        
1 อนุบาลห้วยกระเจา 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
2 บ้านซ่อง 13 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
3 บ้านไพรงาม 15 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
4 บ้านเขาศาลา 7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      

5 บ้านทุ่งมังกะหร่า 11 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      

6 บ้านทัพพระยา 8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
7 บ้านเขากรวด 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
8 วัดสระลงเรือ 1 สระลงเรือ ห้วยกระเจา   /    
9 บ้านหนองเจริญสุข 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
10 เมตตาจิต 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
11 บ้านห้วยลึก 6 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
12 บ้านห้วยยาง 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
13 บ้านสระจันทอง 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
14 บ้านไผ่สี 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
15 วัดดอนแสลบ 1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
16 วัดหนองปลิง 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
17 วัดเขารักษ์ 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
18 บ้านตลุงใต้ 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
19 บ้านพนมนาง 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
20 บ้านหนองนางเลิ้ง 8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
21 บ้านวังไผ่ 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา   /    
22 บ้านหนองตายอด 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
23 บ้านอ่างหิน 8 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
24 บ้านนาใหม่ 5 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      

รวมอ าเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน     
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4. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง 82.39 77.24 79.36 74.13 74.14 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.22 75.56 75.84 72.23 71.86 
รวม 2 สมรรถนะ 81.86 76.40 77.61 73.20 73.02 

           จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ RT ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
จังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าทุกระดับในทุก
สมรรถนะ 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพผลการทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (N=1,700) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านการอ่านออก
เสียง 

1,161 75.00 231 14.92 85 5.49 71 4.58 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 1,148 74.06 329 21.22 59 3.80 14 0.90 
รวม 2 สมรรถนะ 1,168 75.45 285 18.41 67 4.32 28 1.80 

                จากตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน  
ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา จ าแนกตามระดับคุณภ าพ พบว่า ผลการประเม ิน
ความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ นักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 1,168 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาอยู่ในระดับคุณภาพระดับดี จ านวน 285  คน คิดเป็นร้อยละ 18.41 อยู่ใน
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ระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.32 และอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

  เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพเป็นรายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง อยู่
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ14.92 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.49 
และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนสมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 74.06 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.22 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.80 และระดับปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ 0.90 

  4.2 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 จากผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่าง เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่าง 
ด้านภาษาไทย 49.02 46.46 2.56 53.21 47.46 5.75 
ด้านคณิตศาสตร์ 50.08 44.94 5.14 45.97 40.47 5.50 
รวมทุกด้าน 49.55 45.70 3.85 49.59 43.97 5.62 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับในทุกด้าน  

  1.4.3 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้  
ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต

พ้ืนทีก่ับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 57.14 56.20 0.94 
คณิตศาสตร์ 29.57 29.99 -0.42 
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วิทยาศาสตร์ 37.84 38.78 -0.94 
ภาษาอังกฤษ 38.13 43.55 -5.12 

รวมเฉลี่ย 40.67 42.13 -1.46 

จากตารางที่  4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 ระดับเขตพ้ืนที่กับ

ระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.46) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากกว่าระดับประเทศ 0.94 และ 

พบว่า รายวิชาอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไป

หามาก ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์ (-0.42)  วิชาวิทยาศาสตร์ (-0.94) และวิชาภาษาอังกฤษ (-5.12)  

ตารางท่ี  5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 48.31 57.14 8.83 
คณิตศาสตร์ 32.72 29.57 -3.15 
วิทยาศาสตร์ 34.58 37.84 3.26 
ภาษาอังกฤษ 29.89 38.13 8.24 

รวมเฉลี่ย 36.38 40.67 4.29 

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562-

2563 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 3 รายวิชา  ดังนี้  

 - รายวิชาภาษาไทย      มีคะแนนเฉลี่ย (8.83) 

 - รายวิชาวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (3.26) 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ย (8.24) 

และ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชาคณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (-3.15) 

  1.4.4 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้  
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที ่      

              กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 58.98 54.29 4.69 
คณิตศาสตร์ 22.72 25.46 -2.74 
วิทยาศาสตร์ 29.89 29.89 เท่ากับ 
ภาษาอังกฤษ 31.72 34.38 -2.66 

รวมเฉลี่ย 35.83 36.01 -0.18 

จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-0.18)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 

(4.69) รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับระดับประเทศ (29.89)  และพบว่า รายวิชาที่มี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้  

รายวิชาภาษาอังกฤษ (-2.66) และรายวิชาคณิตศาสตร์ (-2.74)   

ตารางท่ี 7   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 - 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 52.59 58.98 6.39 
คณิตศาสตร์ 23.06 22.72 -0.34 
วิทยาศาสตร์ 27.99 29.89 1.90 
ภาษาอังกฤษ 28.87 31.72 2.85 

       รวมเฉลี่ย 33.13 35.83 2.70 
      จากตารางที่ 7  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 

พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชาทุกระดับชั้น มีพัฒนาการสูงขึ้น (2.70) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายวิชา      

            - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (6.39) 

 - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.34) 

 - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (1.90) 

 - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (2.85) 
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         1.4.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary 
National : O-NET) ป ีก ารศ ึกษ า 2563  ซึ ่งทดสอบ ใน  5 กลุ ่ม ส าระการ เร ียน รู ้ ค ือ  ภ าษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 
ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต

พ้ืนที่กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 37.12 44.36 -7.24 
คณิตศาสตร์ 18.10 35.93 -17.83 
วิทยาศาสตร์ 28.84 29.94 -1.10 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.86 26.04 7.82 
ภาษาอังกฤษ 24.19 32.68 -8.49 

รวมเฉลี่ย 28.42 33.79 -5.37 

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ลดลง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-5.37)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง

กว่าระดับประเทศ (7.82) และพบว่า จ านวน 3 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ 

เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (-1.10) รายวิชาภาษาไทย 

(-7.24) รายวิชาภาษาอังกฤษ (-8.49)  และรายวิชาคณิตศาสตร์  (-17.83)  

ตารางท่ี 9   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 40.32 37.12 -3.20 
คณิตศาสตร์ 16.70 18.10 1.40 
วิทยาศาสตร์ 22.70 28.84 6.14 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.50 33.86 2.36 
ภาษาอังกฤษ 24.06 24.19 0.13 

รวมเฉลี่ย 27.06 28.42 1.37 
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  จากตารางที่ 9  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2562-2563 

พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชาทุกระดับชั้น เพ่ิมขึ้น (1.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายปีการศึกษาในแต่

ละรายวิชา พบว่า   

         - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.20)  

         - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (1.40)  

         - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (6.14) 

         - วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.36 

         - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (0.13) 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  กระทรวงศึกษาธิการปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 
2561-2565) ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์  ที่ ให้ น้ าหนั กจากการใช้ป ระโยช น์ จากโอกาสภายนอก เพ่ือมาลดจุด อ่อนภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการท างานร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับภาค เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้               
   วิสัยทัศน์  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติ 
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
                  พันธกิจ 
                 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
                   ยุทธศาสตร์ 
                  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
                  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
                  4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน ใน
ก ากับเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคม โดยมอบหลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนที่ 2  
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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            1. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการดังนี้ 
        T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ
ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
       U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน 
   S (Student–Centricity) หมายถึง ผู้ เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้
ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป้นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ
ในความเป็นไทย 
      T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง(Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษาและ
ในเชิงในการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึง
พร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
  2. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 
   ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าหลักฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
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บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกลการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพ ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้
   ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โด ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้             
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้               
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ 

หน้า188



ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ใน
ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ้งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
  3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
พิบัติต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์รวมความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
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   7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชี วิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี  พ .ศ . 2565 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  จึง
ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
      2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
      3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
      4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

  วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
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  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  4. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 

  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
  6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ                    
ค่ำนิยมองค์กร  เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ ที่ เชื่อมโยงและสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่     
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

การมสี่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)         

ค่านิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 

คติพจน์ 
           สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 
อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีความรับผิดชอบ สามัคคี  มีคารวะ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่ก าหนดไว้ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

                 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 

2.11 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรปูแบบ  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลควาปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละชองผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 
 

85 

2 ร้อยละชองสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเลี่ยง 
และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สอ. 
สตผ.) 

2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใหม่ความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ ป้องกัน
และแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจน
พฤติกรรมที่พิงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 

3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สกก. 
ฉก.ซน.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่
น าไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม ของครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้อง

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คบศ.) 
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เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การ

เรียนรู้5 ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มี
ความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

สพท. 
รร. 

 

6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) 
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด 
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

 

7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง 
เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ใน
พ้ืนที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สพก.จซต. 
ฉก.ซน.) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ

การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดย
การค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุก
คน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ที่มี
คุณภาพให้แก่ประซากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
สมป. คบศ. 
สนก. สศศ. 
ลพก.จซต.) 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม 
และประสานช่วยเหลือ ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษา ชั้น
พ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มคีุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้
มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการ
ป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

 

4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ การวัด และประเมินผล
ทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทาง
การศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนก.) 

6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
                4.  สถานศกึษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 (0-NET) 
ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การ
เตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 
8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา รายบุคคล ร้อยละ 10 
9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสมุนการพัฒนา 

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียน 220 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระ
บรมราโซบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
สู่การปฏิบัติ 

สพฐ. (ทุก
ส านัก) 
สพท. 
รร. 

 

2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) สพฐ. (สวก.) 

สพท. 

รร. 

สพฐ. 

(สบว. สมป. 

สนก. ศบศ.)  
3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด

ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
ประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สทศ.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ 
Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
ศบศ. สนก. 

5 ด าเนินการคัดกรอง/จัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ ตาม
ศักยภาพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 

คุณภาพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ 

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับขั้น 
สพฐ. (สวก. 
สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สนก. 
ศนฐ.) 

7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียน สพฐ. (ศบศ.) สพฐ. 
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การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคม
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

สพท. 
รร. 

(สนก.) 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล ส่งเสริมการ
ทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน. 
คบศ.) 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 
9 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ชั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานชองสามมโนทัศน์หลัก คือ 
Career Education , Competency Building , Creative Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

10 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning) ทีสอดคล้องกับสภาพบริบท ชองสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย เซ่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การ
ประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นตน้ 

 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการ
เรียนรวม 

สพฐ.  
(สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก. 
(ศรต.) 
สมป. คนฐ.) 

12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาชองผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มี การขยายผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบน. 
สทศ.) 

13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพสตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

สพฐ.  
(คบศ.) 
สพท.รร. 

 

14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษา ต่อด้านอาชีพ และการประกอบ
อาชีพ หรือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดชองผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สมป. คนฐ. 
สนก.) 

15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็ก สพฐ. (สวก.) สพฐ. 
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ปฐมวัยแห่งชาติ สพท.รร. (คนฐ.) 
16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นท่ี 
สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการ'
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอน
งานของครูพี่เลี้ยง ในสถานศึกษา 

 

 
สพฐ. (ลพร.) 
สพท.รร. 

 

17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพี่อความ เป็นเลิศ 
(HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

สพฐ. 
 (คบศ.) 
สพท. 
รร. 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา            

มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ

การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา           

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา             

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ที่เป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2 ลัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ีอการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ ที่
แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งใน
ภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูล
กลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยใน
ทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. 
ลพร. 
สทศ. 
สศศ.) 

2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประซา
ซน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ.(สนผ. 
สนก.สทศ.  
สศศ.) 

3 ส่งเสริม การน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพทุกระดับ 
 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

สพฐ.(สอ. สนผ. 
สนก.) 
สพท.รร. 

 

6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมซน 
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง มีคุณภาพ 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มี 
โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. 
(สนก. (ศรต.)) 
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สพท.รร. 
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

พ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียน ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. 
(สนผ. 
สพก.จซต.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สบว. 
สมป. 
สวก.) 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร และ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (สบน.) 
สพท.รร. 

 

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.)สพท.รร. 

 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน 

นโยบาย ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา 
ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจการบริหาร และ
งบประมาณไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดย
ลดกิจกรรมที่ด าเนินการจากส่วนกลาง เน้นก ากับทิศทาง และติดตาม
ประเมินผล 

สพฐ. 
(สนผ. สคส. 
สตผ. สน และ
ทุกส านัก) 

 

12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ. 
สศศ.) สพท. 

 

 

การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.) 

สพท. รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 

14 พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุข 
ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
ความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ 
และการสร้างเครือข่ายการท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาช้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและ
วิทยฐานะ 

สพฐ. 
(กพร. สพร. 
 ศบศ.) 
สพท. 
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15 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู ที่ไม่ใช่
การสอน และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน 

สพฐ. (คนฐ.) 
สพท. รร. 

 

18 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
เซิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ 
(Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. 
ลพร.) 

19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอก
ซน ภาคประซาลังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบ
ภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ัน 

 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สตผ. สอ. 
สกก.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

หน้า204



 
 
 

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของครู “ครู” ซึ่งเป็น
บุคลากรวิชาชีพท าหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษา
ทุกระดับ เพ่ือให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้
เป็นครูที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับ
สภาพปัจจุบัน การพัฒนาครูยังประสบปัญหา เนื่องด้วยสาเหตุใหญ่ของการพัฒนาครู ถูกก าหนดจาก
ส่วนกลางซึ่งไม่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทยที่
ตกต่ าลงทุกปี  
 

ดังนั้น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูทุกคนได้พัฒนา
ตนเองตามความต้องการและตรงตามศักยภาพ เพ่ือน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และให้
สามารถเชื่อมโยงกับวิทยฐานะได้ในอนาคต โดยมีหลักการส าคัญ คือ เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะในทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการแข่งขันของประเทศ  

 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ผู้เรียน และร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงขึ้น โดยมีแนวทาง 
ขั้นตอน และกระบวนการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
  
 

แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  จุดแข็ง 

 1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์    
 2. โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรเพียงพอ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและมีความต้องการที่จะรับการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง        

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
มีความตื่นตัวและต้องการที่จะได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

  โอกาส 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า 
สายงานตามความต้องการในการพัฒนา 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ก าหนดเป้าหมาย หลักสูตรการพัฒนาได้ตาม
ความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดได้ตรงกับความต้องการ 
และความจ าเป็นตามบริบทของหน่วยงาน 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

  อุปสรรค 
  1. มขี้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ มีปัญหาในการปรับพฤติกรรม
การเรียนการสอน ไม่ปรับเปลี่ยนแนววิธีสอน และขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ และไม่
ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง  
  2. ข้าราชการครรูุ่นใหม่ยังขาดทักษะ เทคนิควิธีการสอน เจตคติต่อวิชาชีพและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมืออาชีพ  
  3. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
  4. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถ
ด าเนินการอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถท่ีจะเพ่ิมพูนสมรรถนะที่ต้องการใช้ทักษะได้เหมือนกับการอบรม/
พัฒนาแบบ face to face 
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  จุดอ่อน 
  1. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะ
ประสบการณ์ 
  4. นโยบายการบริหารงานบุคคลสู่สถานศึกษาค่อนข้างจ ากัด 
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนรู้เฉพาะงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
  6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการประสานในการท างาน 
  8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาหนี้สิน 
  9. ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความแตกต่างไม่เท่าเทียมกัน  
  10. อัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดและเกินในบางพ้ืนที่ 
 

จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ท าการส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) จากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลสรุปความต้องการพัฒนาตนเอง 
ดังนี้ 
 

ในส านักงานเขต 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้จัดท า ID Plan  จ านวน 61 คน 

แบ่งเป็น 1.1 ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน   4  คน 
       1.2 ศึกษานิเทศก์    จ านวน   11 คน 
       1.3 บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  จ านวน   46 คน 
 

2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เรียงตามล าดับความต้องการ โดยคิดจากการให้ความส าคัญอันดับ 1 
ดังนี้ 

2.1 ผูบ้ริหารการศึกษา 
 สมรรถนะหลัก 
 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  จ านวน 3 คน   คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 2) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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 3) การท างานเป็นทีม 
 4) การพัฒนาตนเอง 
 5) การบริการที่ดี 
 สมรรถนะประจ าสายงาน 
 1) ผู้น าการคิดและการปฏิบัติตน 
  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย 
 3) ผู้น าการเรียนรู้ 
 4) ผู้สนับสนุนเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย 
2.2 ศึกษานิเทศก์ คิดจากการให้ความส าคัญล าดับ 1 
 สมรรถนะหลัก 
 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  จ านวน 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 40.00คิดจากการให้ความส าคัญล าดับ 1 
 2) มี 2 รายการ ดังนี้ 
     2.1 กำรวิเครำะห ์
  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

1.2 กำรสื่อสำรและกำรจูงใจ 
                          จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 3) มี 2 รายการ ดังนี้ 
     3.1กำรพัฒนำตนเอง 
  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
     3.2 กำรบริกำรที่ดี 
  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
2.3 บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง คิดจากการให้ความส าคัญล าดับ 1 
  สมรรถนะหลัก 
 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 80.39 
 2) การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม  
  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 
 3) มี 2 รายการ ดังนี้ 
     3.1 การวิเคราะห ์  
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  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 
     3.2 กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 
  จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 
  

สถานศึกษา 
1. โรงเรียนที่จัดส่งแผนพัฒนาตนเอง  จ านวน 99 โรงเรียน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,163 คน 
2. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียงล าดับจาก 

ความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
ล าดับที่ 
  1) การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  

  จ านวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.23 
 2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
   จ านวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.14 
 3)  การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
   จ านวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.13 
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เป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
 มีโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบาย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. โครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 มีโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบาย จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเลื่อมล้ า ก้าวล้ าสู่การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก   

 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
     มีโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบาย จ านวน 11 โครงการ ได้แก่ 

1. พัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

4. ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง 

5. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21   

6. พัฒนาการนิเทศการศึกษา 

7. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   
9. ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 

11. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  มีโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบาย จ านวน 19 โครงการ ได้แก่                
   1. เพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

6. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

7. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
9. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา 

10. ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ สพป./สถานศึกษา 

11. การให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบและความผิดทางวินัย  

12. กฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการประชุม  

13. ประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

14. ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

15. พัฒนาส านักงานให้เอ้ือต่อการบริการ 

16. "สร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การ

ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) การ

ประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการประเมินตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ  (ARS) 

17. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

18. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

19. งบพัฒนาตามภารกิจเร่งด่วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2                 
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แนวทาง/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยยึดหลักและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1. การพัฒนาต้องส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง 
  3. การพัฒนาต้องมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทางให้เลือกตามความต้องการ  
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  4. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  5. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยมีขั้นตอน และ  กระบวนการด าเนินงาน (PDCA)  ดังนี้ 
   1. การวางแผน (P)  
         1) ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  2 ) ส ารวจความต้ องการ พั ฒ นาตน เองตามแผน พั ฒ นารายบุ คคล  ( Individual 
Development Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียน โดยทุกคนต้องจัดท า ID Plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี 
  3) น าผลจากการส ารวจ มาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสายงาน  
 4) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับระบบและ
แนวนโยบายการพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จัดท าแผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม  
 

   2. ขั้นด าเนินการ (D) 
   1) มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แก่สถานศึกษา ผ่านการประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ  
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 3) จัดท าแผนพัฒนาครู และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าโครงการประชุม อบรม 
สัมมนา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 4) แจ้งปฏิทินการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 5) มอบหมายภารกิจให้บุคลากรที่รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาครู 
ทั้งระบบ 
 6) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการระดับสูง  
และตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียน 
ในสังกัด ดังนี้ 
 

  1. การพัฒนาตามนโยบาย 
 1) การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คูปองพัฒนาครู 10,000 บาท ต่อคนต่อปี) 
      รัฐมนมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ และให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000 
บาทต่อปี เพ่ือเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพ่ือรองรับการ
ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุก
โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทุกคนในสังกัด ได้เข้าอบรมตามหลักสูตร โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรมในระบบ
ลงทะเบียนอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองหลักสูตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นมา ซึ่งมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาตนเองและรองรับการมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาครูในรูปแบบคูปองพัฒนาครู
ดังกล่าว แต่ยังได้มีการประกาศหลักสูตรการพัฒนาครูที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอมีวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 2 )  รู ป แ บ บ ข อ ง  TEPE Online (Teachers and Educational Personals  
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) เป็นการพัฒนาด้วยระบบ
ออนไลน์ เพ่ือแก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน ทิ้งนักเรียนไปอบรม ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม การอบรม 
ที่ไม่ตรงและไม่ครอบคลุมความต้องการของครู อันจะเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง ยึดโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนาสามารถใช้เป็น 
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เครื่องมือพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพได้ ภายใต้สโลแกน “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” โดยมีเป้าหมายเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุกสายงาน สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตามต้องการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการตาม
นโยบายดังนี้ 
 - สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญในการพัฒนาของตนเองให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ   
 - ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรม 
TEPE Online อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง 
ซึ่งเป็นการอบรมทางอินเทอร์เน็ต ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนเพ่ือเข้าไปอบรมและในปัจจุบัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มิได้จัดท าหลักสูตร TEPE Online แล้ว แต่ได้ก าหนดหลักสูตรให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับอบรม Online ได้ตามความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 
 

  3) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
     ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้ เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่ เกิด ขึ้นโดยรวมผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน และ 5) มีการ
สร้าง HOPE ให้ทีมงานอันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้
การเคารพกันอย่างจริงใจ (2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อม
เปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน (3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น
ทุ่มเทพยายามจนเกิดผลชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  
 

 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ
นโยบายให้กับคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional 
Learning Community) ชุ มชนการเรียนรู้ท างวิช าชีพ ” เมื่ อ วันที่  2  มี น าคม 2560 ว่ า  “ขณ ะนี้ 
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กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ 
"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ 
การน าคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการ
สะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับครู
และไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม PLC มาก จนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะก าหนดให้ครู
สามารถน าชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งส าคัญ
ที่สุดของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning) กล่าวคือ ผู้เข้าอบรม ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้อะไรบ้าง และจะท าอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่ใช่ค านึงถึง
วิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน  ซึ่งการอบรม PLC 
ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวด้วยว่า บางคนเป็นครูที่สอนเก่งแต่อาจ
ยังไม่มีผลงานก็ได้ อีกทั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครู
ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น หากจะพิจารณาว่า
ครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดูว่า นักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และมีชั่วโมงการสอนที่
อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการอบรมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”                 
สู่สถานศึกษา ส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน ากระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การขยายผลมีประสิทธิภาพสูงสุดลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาใน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีความรู้ความเข้าใจสามารถขยาย
ผลแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ประชุมและมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับทราบและน ากระบวนการ/นโยบายดังกล่าว
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ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มีการสอดแทรกกระบวนการ PLC ในการประชุม อบรม ทุกโครงการ 
และให้มีการรายงานการด าเนินงานตามนโยบาย 
 

  2. การพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์ และส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด น ามาจัดท าแผนพัฒนาครูประจ าปี และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทุกต าแหน่งเพ่ือให้มีสมรรถนะและศักยภาพพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให้สูงขึ้น โดยการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานผ่านนโยบาย My School Project และ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพชรเสมากาญจน ์2 
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ส่วนที่ 4 
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

    กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานทางการศึกษาหลักที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งทุกสายงาน อาทิเช่น 
 

   1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 

   หลักเกณฑ์ 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้
ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วน
ราชการก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์นี้ สามารถน า
ผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกวิทยฐานะ และให้ถือว่าการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์นี้ เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
   3) หลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู         
และคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   3.1) หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   3.2) พัฒนาต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง  
และภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีชั่วโมงการพัฒนา จ านวน 100 ชั่วโมง 
         หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถ 
น าจ านวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาได้ 
   วิธีการ 
   1) ให้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
และจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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   3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา 
   4) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา แล้วน าผลส าเร็จของการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานลงในบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกครั้ง 
   5) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่สถาบันคุรุ
พัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แล้วรับรองผลส าเร็จการพัฒนานั้น ใน
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
   กรณีที่มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้น าจ านวน
ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่
เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ จ านวน 100 ชั่วโมงได้ โดยให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบจากบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วรับรองผลไว้เป็นหลักฐาน 
   6) กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 

   2. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
 

   หลักเกณฑ์ 
   ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่ 
ดังต่อไปนี้แทน 
   “1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
ให้ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการก าหนด และเข้ารับ
การพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ในรอบ 5 ปี ที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนา
100 ชั่วโมง หากมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ให้น าจ านวนชั่วโมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 
ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้” 
   “3) หลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู  
และคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ  
หรือตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
 

หน้า218



   วิธีการ 
   ให้แก้ไขวิธีการตามข้อ 2 โดยให้ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน 
   “2) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการก าหนด เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน     
ที่เก่ียวข้อง” 
  

   3. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

   หลักเกณฑ์ 
   1) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้
ครูผู้ช่วยมีคามรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครู
ที่ด ี
   2) ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้ม ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืน ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน 
   3) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี 
   4) ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรที่ก าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
    4.1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    4.2) การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    4.3) การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน 
และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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    4.4) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียน 
   5) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 
    5.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
    5.2) ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา   กรรมการ 
    5.3) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา  กรรมการ 
    ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือแนะน า
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
    กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือ ข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการ
บรรจุและแตง่ตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
   6) ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตาม
แบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   7) ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมินจาก
กรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
    ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
    กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละ
ครั้งต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่  ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่
สมควรให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการเพ่ือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 
   8) เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือน าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและ
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
   วิธีการ 
   1) ให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   2) การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5         
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    2.1) กรณีหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     2.1.1) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
     2.1.2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    2.2) กรณีหน่วยงานการศึกษาท่ีมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     2.2.1) ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา 
ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
     2.2.2) ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา 
ไปยังส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   3) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 แล้วแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่มิได้สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 
   4) ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
    4.1) วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
    4.2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุรภาพของผู้เรียน
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 
    4.3) มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5.2 ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง แนะน า
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
    4.4) ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ  
ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว 
    4.5) แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกตจาก
การประเมินในแต่ละครั้ง ให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่
กรณี เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบ 
    4.6) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวัน
นับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเพ่ือเสนอ
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา 
   5) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการ ดังนี้ 
    5.1) กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้
นั้นรับราชการต่อไป ให้น าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวันถัดจากวันครบก าหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
    5.2) กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ า
กว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ 
   6) ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
   7) กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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   4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที ่ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
  

   หลักเกณฑ์ 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามต าแหน่งในลักษณะองค์
รวม ยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ 
   3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ
ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 
   4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

   หลักเกณฑ์ 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด   
   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามต าแหน่งในลักษณะองค์
รวม ยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ 
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   3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และ
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

   วิธีการ 
   1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ไม่น้อยกว่า 10 วัน) ประกอบด้วย 
    โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
    1) การเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษา แปลงนโยบาย เป้าหมายสู่การปฏิบัติ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2) การเป็นนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถด าเนินการการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมทางการบริหารที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความ
สอดคล้องกับจารีตประเพณี มีผลงานทางสังคม วัฒนธรรม มีความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากลอย่าง
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมคณุภาพการศึกษา 
    3) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถร่วมด าเนินการพัฒนาองค์กรให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
    4) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการด าเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภายในและหรือต่างประเทศ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร การวิเคราะห์บทบาท การวางแผนร่วมกับภาคี
เครือข่าย การจัดกิจกรรม การพัฒนา การสร้างขวัญก าลังใจ การประเมินผล และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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    5) การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถพัฒนา
ตนเอง และด าเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    6) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
    ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 
    ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้สภาพจริงในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีนวัตกรรม 
หรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา ด้าน
บริบทพหุวัฒนธรรม ด้านนโยบายความม่ันคง หรือสันติวิธีในเขตพ้ืนที่เฉพาะโดยเน้นลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้
สภาพจริง หรือได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในประเทศและหรือต่างประเทศ 
    ส่วนที่ 3 การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 
    ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
ในสภาพจริง แล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้
ในสภาพจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเสนอแนะ การศึกษาดูงานและวิธีการ               
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เน้นการฝึกปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาโดยจัดให้มีการ
ประเมินผลก่อนเข้ารับการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ด้วยวิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นส าคัญ 
    ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนา 
และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโดย
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และอาจร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
หรือหน่วยงานอ่ืน จัดท ารายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการ
พัฒนา และรายงานผลด าเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
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   5) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8  
ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 
 

   หลักเกณฑ์ 
   1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   2) ขอบข่ายการพัฒนา 
   2.1) การน าความรู้ หลักการบริหารการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
บริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   2.2) การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี เจตคติที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตน และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
   2.3) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางวิชาการ การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา  
การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา การนิเทศการศึกษา และการประสานงาน 
   2.4) การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
ในสถานศึกษา 
   2.6) เรื่องท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ก าหนดระยะเวลาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
   ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการก าหนดจ านวนชั่วโมงของเนื้อหาสาระตามขอบข่ายการพัฒนาได้ตาม
ความเหมาะสม 
   วิธีการ 
   ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดท ารายละเอียดการพัฒนาตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี และด าเนินการพัฒนา 
   2) ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล 
   3) ด าเนินการพัฒนาโดยใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานที่จริง การใช้กรณีศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ การฝึกปฏิบัติงาน การน าเสนอผลการศึกษา/เรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   4) เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 จึงจะถือว่าผ่านการพัฒนาผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้ 
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      ส ำนกังำนเขตพ ืน้ท ีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุร ีเขต 2 

 นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ 
         กำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
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แผนพฒันาคร ู
และบคุลากรทางการศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
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ค ำน ำ 
 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องใน
กำรระดมควำมคิด วิเครำะห์ วำงแผน เพ่ือก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น อีกทั้ง เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำรระดับสูงในทุกระดับ 
 

  ขอขอบคุณ คณะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ที่ ได้ให้
ค ำแนะน ำ ให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
เล่มนี้ ตลอดจน กำรให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เป็นผลท ำให้แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเล่มนี้ 
ส ำเร็จลุล่วงอย่ำงดียิ่ง และขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกำสนี้ 
 
 
       

     กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

      มกรำคม 2565 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

  การที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะ
สร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง พัฒนาคน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการทางการศึกษาของประชาชน โดยมีประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) รัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา              
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้

 ส่วนที่ 1  
  บทน า  
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มาตรฐานสากล 4) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 5) ด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 6) ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู 7) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังนี้ 7.1) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดู
และและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการดูและและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
7.2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 7.3) ให้มีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 7.4) ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  ซ่ึง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565        
ใช้จนถึง 30 กันยายน 2565) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักการที่ส าคัญคือ “ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ     
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)       
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
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การศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละ
เรื่องดังกล่าวอีกท้ัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของนโยบายด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และ
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ 1) การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
      2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคตทิี่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
      3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
      4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 วิสัยทัศน์ 
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
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 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที ่21 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
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อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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  ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม คือ 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

สภาพทั่วไป 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2553  มีภารกิจในการก ากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชากรวัย
เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่  21  โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 1. สถานที่ตั้ง 

                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากศูนย์กลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  25 กิโลเมตร  มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่  3  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน และอ าเภอห้วยกระเจา               
มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ ติดอ าเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอ าเภอก าแพงแสน (นครปฐม) 
 ทิศใต้  ติดอ าเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี) 

   ทิศตะวันตก ติดอ าเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอ าเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)  

 2. เขตพื้นที่บริการ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัด         
การศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอพนมทวน  และอ าเภอห้วยกระเจา  รวม 29 ต าบล 305  
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

อ าเภอ ต าบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) 
เทศบาล/ต าบล

(แห่ง) 
อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.
ก.ม.) 

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 
ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00 

รวม 29 305 16 19 1,498.58 

ที่มา :  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563   ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 

หน้า276



 

หน้า277



 3. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
        จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ าแนกตาม
สังกัด 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  
รวม

(โรงเรียน) 

อ.
1 

- อ
.3

 

อ.
1 

-ป
.6

 

ป.
1-

ป.
6 

อ.
1-

ม.
3 

อ.
1-

ม.
6 

ม.
1-

ม.
6 

ป.
4 

- ม
.6

 

กระทรวงศึกษาธิการ                 

  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - 74 - 26 1 - - 101 
     1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา - - - - - 8 - 8 
     1.3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - - - - - - - - 
  2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
      ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - 6 - 2 - 1 - 9 

กระทรวงมหาดไทย         

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น         
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 - - - - - - 25 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         
   - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน - - - - - - - - 

รวม 25 80 - 28 1 9 - 143 

                ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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3.1 ข้อมูลจ านวนนักเรยีน 

ตารางจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบาล 1 (3 ขวบเดิม) 644 575 536 
อนุบาล 2 1,557 1,473 1,347 
อนุบาล 3 1,581 1,589 1,475 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,782 3,637 3,358 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,917 1,719 1,733 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,823 1,788 1,672 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,636 1,809 1,776 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,621 1,638 1,791 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,699 1,638 1,654 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,804 1,667 1,616 
รวมระดับประถมศึกษา 10,500 10,259 10,242 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 820 796 722 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 809 755 752 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 710 755 687 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,339 2,306 2,161 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 59 65 75 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 47 49 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 30 45 48 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 136 159 178 

รวม 16,757 16,361 15,939 

ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 - 2564   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่ 1 267 269 536 49 
อนุบาลปีที่ 2 701 646 1,347 103 
อนุบาลปีที่ 3 732 743 1,475 110 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,700 1,658 3,358 262 
ประถมศึกษาปีที่ 1 934 799 1,733 110 
ประถมศึกษาปีที่ 2 864 808 1,672 111 
ประถมศึกษาปีที่ 3 957 819 1,776 112 
ประถมศึกษาปีที่ 4 936 855 1,791 112 
ประถมศึกษาปีที่ 5 841 813 1,654 111 
ประถมศึกษาปีที่ 6 836 780 1,616 107 
รวมประถมศึกษา 5,368 4,874 10,242 663 
มัธยมศึกษาปีที ่1 387 335 722 34 
มัธยมศึกษาปีที ่2 409 343 752 34 
มัธยมศึกษาปีที ่3 353 334 687 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,149 1,012 2,161 102 
มัธยมศึกษาปีที ่4 40 35 75 2 
มัธยมศึกษาปีที ่5 19 36 55 2 
มัธยมศึกษาปีที ่6 18 30 48 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 101 178 6 

รวมทั้งสิ้น 8,294 7,645 15,939 1,033 
 

ที่มา :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2564  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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   3.2. ข้อมูลด้านบุคลากร 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ผอ.โรงเรียน       51 32 83 1 1 2 52 33 85 

2 รอง ผอ.โรงเรียน       8 9 11    2 9 11 

3 ข้าราชการคร ู    103 483 586 20 266 286    123 749 872 

รวม    103 483 586 79 307 380 1 1 2 177 791 968 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    

จ านวนพนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างท่ีจบการศึกษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากวา่ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 พนักงานราชการ    6 20 26       6 20 26 

2 ครูอัตราจ้าง/

ลูกจ้างช่ัวคราว 
   

5 36 41       5 36 41 

รวม    11 56 67       11 56 41 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในส านักงาน 

ที ่ ประเภท 

จ านวน แยกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
กรอบตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ.
(อัตรา) 

ตาม
บัญชี

ถือจ่าย 
(อัตรา) 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

1 ผู้อ านวยการ สพป. 1 1   1  1 

2 รองผู้อ านวยการ สพป. 3 3   2 1 3 

3 กลุ่มอ านวยการ 6 4  1 1  2 

4 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

9 9 2 3 3  8 

5 กลุ่มนโยบายและแผน 5 5  1 4  5 

6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 9  6 3  9 

7 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

20 20 2  8 2 12 

8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 6   6  6 

9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 1 1   1  1 

10 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1 1  1   1 

11 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 2   1  1 

12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2   2  2 

13 ลูกจ้างประจ า 6 6 5 1   6 

14 ลูกจ้างชัว่คราว 10  4 5 1  10 
 

   ที่มา :  ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

(School Performance Center : SP Center) 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

1 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 1 

1. บ้านท่ามะกา 2. บ้านหนองลาน 3. บ้านหนองกรด 4. วัดห้วยตะเคียน                                                                                                                          
5. วัดหนองโรง 6. วัดทุ่งมะกรูด  7. บ้านทุ่งประทุน 8. วัดดอนชะเอม                                                                                                                                  
9. วัดเขาสะพายแร้ง 10. วัดสนามแย้ 

2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 2 

1. บ้านบึงวิทยา  2. บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคาร”                                   

3.บ้านหนองตาแพ่ง  4. บ้านหนองตาคง  5. วัดตะคร้ าเอน                                                                                                                                      

6.วัดส านักคร้อ  7. วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 8. วัดใหม่เจริญผล                                                       

3 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 3 

1. วัดพระแท่นดงรัง    2. บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร   3. บ้านดอนรัก                                                                                           

4. บ้านหนองลาน   5. บ้านจันทร์ลาดวิทยา  6. วัดหนองไม้แก่น                                                                                                          

7. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142  8. บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์                                                                   

9. ประชาวิทยาคาร     10. บ้านดอนตาลเสี้ยน    11. บ้านอุโลกสี่หมื่น                                          

4 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 4 

1. วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวทิยา”  2. วัดเขาใหญ่   3. วัดเขาสามสิบหาบ                                                       

4. บ้านหนองหิน 5. บ้านเขาช่อง     6.  บ้านชายธูป  7.  วัดเขาตะพั้น                                                                                                                                                                                                                                    

8. วัดดอนเขว้า   9. วัดหนองพลับ   10. วัดท่ากระทุ่ม   11. วัดแสนตอ  

5 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน ท่ามะกา 5 

1. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   2. วัดดอนขมิ้น    3. วัดคร้อพนัน                                                                                             

4. วัดกระต่ายเต้น    5. บ้านท่าพะเนียง   6. วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร”                                                                                                                                                      

7. ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์  8. เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)                                                                       

9. วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)           

6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 1 

1. วัดบ้านทวน  2. บ้านดอนสระ    3. วัดพังตรุ   4. บ้านบ่อบ่อระแหง                                                                                                                                                                   

5. บ้านโป่งกูป    6. บ้านกระเจา   7. วัดเบญพาด                                                                                                       

7 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน พนมทวน 2 

1. วัดดอนเจดีย์   2.วัดบ้านน้อย  3. บ้านหนองขุย  4.  บ้านสระลุมพุก                                                                                                        

5.  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้า)  6. ห้วยสะพาน   7. วัดนาพระยา                                                            

8. บ้านรางยอม  9. บ้านห้วยด้วน  10. วัดวังรัก  11. บ้านหลุมหิน     
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ที ่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 

12. วัดทุ่งสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน พนมทวน 3 

1. อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  2.  บ้านโคราช   3.  บา้นดอนเตาอิฐ                                              
4.  บ้านหนองจอก  5. บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  6. วัดสาลวนาราม                                                                                                                             
7. บ้านบ่อหว้า    8. บ้านหนองโพธิ์      9. บ้านดอนมะขาม   

9 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 1 

1. อนุบาลห้วยกระเจา  2. บ้านเขาศาลา    3. บ้านทุ่งมังกะหร่า                                                                                                                                                
4. บ้านทัพพระยา    5. บ้านเขากรวด     6. บ้านซ่อง  7. บ้านไพรงาม                                                                                                                                                                                                                                                       
8. บ้านวังไผ่   9. บ้านหนองตายอด   10. บ้านอ่างหิน    11. บ้านนาใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 2 

1. วัดดอนแสลบ    2. วัดหนองปลิง   3. วัดเขารักษ์    4. บ้านตลุงใต ้                                                                                                                                                                                             
5. บ้านพนมนาง    6. บ้านหนองนางเลิ้ง                                                                     

11 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ห้วยกระเจา 3 

1. บ้านไผ่สี  2. บ้านห้วยยาง   3.บ้านสระจันทอง  4. บ้านสระลงเรือ 
5. บ้านหนองเจริญสุข  6. เมตตาจิตต    7.บ้านห้วยลึก 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามอ าเภอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6  

 อ าเภอท่ามะกา       
 

1 บ้านท่ามะกา 5 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
2 วัดคร้อพนัน 7 ท่าไม้ ท่ามะกา    /    
3 บ้านหนองลาน 11 ท่ามะกา ท่ามะกา /      
4 วัดกระต่ายเต้น 2 ท่าไม้ ท่ามะกา /      
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูปทิศ 7 ท่ามะกา ท่ามะกา     /  
6 วัดดอนขมิ้น 3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา /      

7 วัดใหม่เจริญผล 2 
เทศบาล ต.
ท่าเรือ ท่ามะกา /     

 

8 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1  
เทศบาล ต.
ท่าเรือ ท่ามะกา /     

 

9 บ้านหนองตาแพ่ง 7 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
10 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 8 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
11 บ้านหนองตาคง 13 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
12 วัดตะคร้ าเอน  1 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
13 วัดส านักคร้อ 2 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา   /    
14 บ้านบึงวิทยา 9 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา /      
15 วัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" 4 พงตึก ท่ามะกา /      
16 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1 พงตึก ท่ามะกา /      
17 ดอนสามง่ามผิว หงสวณีะอุปถัมภ ์ 2 ท่าเสา ท่ามะกา /      
20 บ้านชายธูป 5 โคกตะบอง ท่ามะกา /      
21 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 6 พงตึก ท่ามะกา /      
22 วัดเขาตะพั้น 6 โคกตะบอง ท่ามะกา /      
23 วัดห้วยตะเคียน 3 ยางม่วง ท่ามะกา /      
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา 

หมาย
เหตุ 

หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6  
24 วัดหนองโรง 7 ยางม่วง ท่ามะกา /    
25 วัดเขาสะพายแร้ง 2 สนามแย้ ท่ามะกา /    
26 วัดสนามแย้ 6 สนามแย้ ท่ามะกา /    
27 บ้านหนองกรด 5 ยางม่วง ท่ามะกา /    
28 วัดทุ่งมะกรูด 4 ดอนชะเอม ท่ามะกา /    
29 บ้านทุ่งประทุน 5 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      
30 วัดดอนชะเอม 1 ดอนชะเอม ท่ามะกา /      

31 วัดหวายเหนียว "ปุญสิรวิิทยา" 4 วัดหวายเหนียว ท่ามะกา    /    

32 วัดเขาสามสิบหาบ 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
33 บ้านหนองหิน 1 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
34 บ้านเขาช่อง 8 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา /      
35 วัดหนองพลับ 11 แสนตอ ท่ามะกา    /    
36 วัดท่ากระทุ่ม 1 แสนตอ ท่ามะกา /      
37 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 4 แสนตอ ท่ามะกา /      
38 บ้านดอนเขว้า 6 แสนตอ ท่ามะกา /      
39 บ้านดอนตาลเสี้ยน 5 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
40 บ้านอุโลกสี่หมื่น 6 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
41 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 3 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
42 ประชาวิทยาคาร 4 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา /      
43 วัดพระแท่นดงรัง 10 พระแท่น ท่ามะกา /      
44 วัดหนองลาน 3 หนองลาน ท่ามะกา /      
45 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 2 หนองลาน ท่ามะกา /      
46 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 4 พระแท่น ท่ามะกา /      
47 บ้านดอนรัก 6 พระแท่น ท่ามะกา /      
48 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 หนอนลาน ท่ามะกา /      
49 วัดหนองไม้แก่น 6 หนองลาน ท่ามะกา /      
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รวมอ าเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)     

ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ าเภอพนมทวน        
1 วัดบ้านทวน 9 พนมทวน พนมทวน /      
2 บ้านดอนมะขาม 1 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
3 วัดสาลวนาราม 7 ดอนตาเพชร พนมทวน    /    
4 บ้านบ่อหว้า 9 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
5 บ้านหนองโพธิ์ 8 ดอนตาเพชร พนมทวน /      
6 บ้านดอนสระ 6 พนมทวน พนมทวน /      
7 วัดห้วยสะพาน 2 หนองโรง พนมทวน   /    
8 วัดทุ่งสมอ 2 ทุ่งสมอ พนมทวน    /    
9 บ้านห้วยด้วน 5 หนองโรง พนมทวน /      
10 บ้านวังรัก 7 หนองโรง พนมทวน /      
11 บ้านหลุมหิน 10 หนองโรง พนมทวน   /    
12 วัดนาพระยา 6 หนองโรง พนมทวน /      
13 บ้านรางยอม 8 หนองโรง พนมทวน /     รวมหลุมหิน  

14 วัดดอนเจดีย์ 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน   /    
15 วัดบ้านน้อย 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน /      
16 บ้านหนองขุย 4 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
17 บ้านสระลุมพุก 1 หนองสาหร่าย พนมทวน    /    
18 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลกัเขว้า) 5 หนองสาหร่าย พนมทวน /      
19 วัดพังตรุ 1 พังตรุ พนมทวน    /    
20 บ้านบ่อระแหง 5 พังตรุ พนมทวน   /    
21 บ้านโป่งกูป 4 พังตรุ พนมทวน /      
22 บ้านกระเจา 4 พังตรุ พนมทวน /      
23 วัดเบญพาด 2 พังตรุ พนมทวน   /    
24 อนุบาลพนมทวน 2 รางหวาย พนมทวน   /    
25 บ้านโคราช 15 รางหวาย พนมทวน /      
26 บ้านดอนเตาอิฐ 15 รางหวาย พนมทวน /      
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รวมอ าเภอท่ามะกา (49 โรงเรียน)     

ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับการจัดการศึกษา หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 

 อ าเภอพนมทวน        
27 บ้านหนองจอก 4 รางหวาย พนมทวน /     
28 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 5 รางหวาย พนมทวน    /   

รวมอ าเภอพนมทวน (28 โรงเรียน)     
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ที ่ โรงเรียน 
ที่อยู่ ระดับ หมาย

เหตุ หมู่ ต าบล อ าเภอ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ1-ม.6 

 อ าเภอห้วยกระเจา        
1 อนุบาลห้วยกระเจา 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
2 บ้านซ่อง 13 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
3 บ้านไพรงาม 15 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      
4 บ้านเขาศาลา 7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      

5 บ้านทุ่งมงักะหร่า 11 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา /      

6 บ้านทัพพระยา 8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
7 บ้านเขากรวด 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา   /    
8 วัดสระลงเรือ 1 สระลงเรือ ห้วยกระเจา   /    
9 บ้านหนองเจริญสุข 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
10 เมตตาจิต 4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
11 บ้านห้วยลึก 6 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
12 บ้านห้วยยาง 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
13 บ้านสระจันทอง 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
14 บ้านไผ่สี 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา /      
15 วัดดอนแสลบ 1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
16 วัดหนองปลิง 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
17 วัดเขารักษ์ 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
18 บ้านตลุงใต้ 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา   /    
19 บ้านพนมนาง 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
20 บ้านหนองนางเลิ้ง 8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา /      
21 บ้านวังไผ่ 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา   /    
22 บ้านหนองตายอด 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
23 บ้านอ่างหิน 8 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      
24 บ้านนาใหม่ 5 วังไผ่ ห้วยกระเจา /      

รวมอ าเภอห้วยกระเจา 24 โรงเรียน     
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4. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียงและ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง 82.39 77.24 79.36 74.13 74.14 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 81.22 75.56 75.84 72.23 71.86 
รวม 2 สมรรถนะ 81.86 76.40 77.61 73.20 73.02 

           จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ RT ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
จังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าทุกระดับใน ทุก
สมรรถนะ 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพผลการทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (N=1,700) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านการอ่านออก
เสียง 

1,161 75.00 231 14.92 85 5.49 71 4.58 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 1,148 74.06 329 21.22 59 3.80 14 0.90 
รวม 2 สมรรถนะ 1,168 75.45 285 18.41 67 4.32 28 1.80 

                จากตารางที ่ 2  การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน  
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า ผลการประเมิความ
สามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ นักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 1,168 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 75.45 รองลงมาอยู่ในระดับคุณภาพระดับดี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 18.41 อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้ จ านวน 67 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.32 และอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง จ านวน 28  คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.80 

  เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพเป็นรายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง อยู่
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ14.92 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.49 
และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนสมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 74.06 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.22 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.80 และระดับปรับปรุงคิดเป็น
ร้อยละ 0.90 

  4.2 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 จากผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่าง เขตพื้นที่ ประเทศ ผลต่าง 
ด้านภาษาไทย 49.02 46.46 2.56 53.21 47.46 5.75 
ด้านคณิตศาสตร์ 50.08 44.94 5.14 45.97 40.47 5.50 
รวมทุกด้าน 49.55 45.70 3.85 49.59 43.97 5.62 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับในทุกด้าน  

  1.4.3 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต

พ้ืนทีก่ับระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563 
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วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 57.14 56.20 0.94 
คณิตศาสตร์ 29.57 29.99 -0.42 
วิทยาศาสตร์ 37.84 38.78 -0.94 
ภาษาอังกฤษ 38.13 43.55 -5.12 

รวมเฉลี่ย 40.67 42.13 -1.46 

จากตารางที่  4 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 ระดับเขตพ้ืนที่กับ

ระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-1.46) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากกว่าระดับประเทศ 0.94 และ 

พบว่า รายวิชาอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไป

หามาก ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์ (-0.42)  วิชาวิทยาศาสตร์ (-0.94) และวิชาภาษาอังกฤษ (-5.12)  

ตารางท่ี  5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 48.31 57.14 8.83 
คณิตศาสตร์ 32.72 29.57 -3.15 
วิทยาศาสตร์ 34.58 37.84 3.26 
ภาษาอังกฤษ 29.89 38.13 8.24 

รวมเฉลี่ย 36.38 40.67 4.29 

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562-

2563 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 3 รายวิชา  ดังนี้  

 - รายวิชาภาษาไทย      มีคะแนนเฉลี่ย (8.83) 

 - รายวิชาวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (3.26) 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ย (8.24) 

และ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชาคณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ย (-3.15) 
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  1.4.4 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
(Ordinary National : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที ่      

                 กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 58.98 54.29 4.69 
คณิตศาสตร์ 22.72 25.46 -2.74 
วิทยาศาสตร์ 29.89 29.89 เท่ากับ 
ภาษาอังกฤษ 31.72 34.38 -2.66 

รวมเฉลี่ย 35.83 36.01 -0.18 

จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-0.18)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 

(4.69) รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับระดับประเทศ (29 .89)  และพบว่า รายวิชาที่มี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้  

รายวิชาภาษาอังกฤษ (-2.66) และรายวิชาคณิตศาสตร์ (-2.74)   

ตารางท่ี 7   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 - 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 52.59 58.98 6.39 
คณิตศาสตร์ 23.06 22.72 -0.34 
วิทยาศาสตร์ 27.99 29.89 1.90 
ภาษาอังกฤษ 28.87 31.72 2.85 

       รวมเฉลี่ย 33.13 35.83 2.70 
      จากตารางที่ 7  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 

พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชาทุกระดับชั้น มีพัฒนาการสูงขึ้น (2.70) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายวิชา      

            - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (6.39) 
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 - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-0.34) 

 - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (1.90) 

 - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (2.85) 

         1.4.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary 
National : O-NET) ป ีก ารศ ึกษ า 2563  ซึ ่งทดสอบ ใน  5 กลุ ่ม ส าระการ เร ียนรู ้ ค ือ  ภ าษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ปรากฏผลดังนี้ 
ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต

พ้ืนที่กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 37.12 44.36 -7.24 
คณิตศาสตร์ 18.10 35.93 -17.83 
วิทยาศาสตร์ 28.84 29.94 -1.10 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.86 26.04 7.82 
ภาษาอังกฤษ 24.19 32.68 -8.49 

รวมเฉลี่ย 28.42 33.79 -5.37 

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ 

พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ลดลง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (-5.37)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง

กว่าระดับประเทศ (7.82) และพบว่า จ านวน 3 รายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยกว่าระดับประเทศ 

เรียงล าดับความต่างระหว่างคะแนนจากน้อยไปหามาก ดังนี้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (-1.10) รายวิชาภาษาไทย 

(-7.24) รายวิชาภาษาอังกฤษ (-8.49)  และรายวิชาคณิตศาสตร์  (-17.83)  
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ตารางท่ี 9   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562-2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 มากกว่า/น้อยกว่า 
ภาษาไทย 40.32 37.12 -3.20 
คณิตศาสตร์ 16.70 18.10 1.40 
วิทยาศาสตร์ 22.70 28.84 6.14 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.50 33.86 2.36 
ภาษาอังกฤษ 24.06 24.19 0.13 

รวมเฉลี่ย 27.06 28.42 1.37 
  จากตารางที่ 9  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2562-2563 

พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกวิชาทุกระดับชั้น เพ่ิมขึ้น (1.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายปีการศึกษาในแต่

ละรายวิชา พบว่า   

         - วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง (-3.20)  

         - วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (1.40)  

         - วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (6.14) 

         - วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2.36 

         - วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (0.13) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่ส าคัญและมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่จันทร์ที่ 6 

เมษายน2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่
หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประซาซนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม 
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประซาซนได้รับ
การศึกษา ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัด ของตน 

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดด านิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และก าหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแลด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่ เหมาะสม โดย
ค านึงถึง ความสามารถของบุคคล นั้น 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และให้
หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาริการ 
พ .ศ . 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้มีภารกิจเก่ียวกับการจัด และการล่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยี สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ล่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ล่งเสริม 
การจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของเอกซน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรขุมซน องค์กร
เอกซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันลังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ และความรับผิดขอบ ของ

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสั งคม ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเช้าถึง การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
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ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประซารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแช่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การ
พัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 7)โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) 
พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประซาซนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิขอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี ้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
มี แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” 
ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย 
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือ
การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มี

หน้า299



เป้าหมาย ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่ 

1.แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดี ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุม อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่
สอดรับ กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ 
และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มี
การพัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 4) จัด
ให้มีพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกรรม 
และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้าน  ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย 
คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ 

และขึ้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศซาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
ประซาซนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีการปฏิรูป 13ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลซน และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หน้า300



9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ 12) ด้าน
การศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้
มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง
ก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

   3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการ'ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และ
ก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประซาซนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้
เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาวโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนก าลังคให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
ลังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนด สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายซองการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคม และประเทศซาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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2.7 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ซาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคน ตลอดข่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การ
พัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก            
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบท สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้
ด้วยดิจิฑัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์  และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร 
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
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การศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้ วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยว
ช้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2.8 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ช้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือทีท่ันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ 
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6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประซาซนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประซาซนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศร
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

2.9 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น

ส่วนส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประซาซนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และสามารถด าเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึง
ก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ       
มีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
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หลักปรัชญา ชองเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ ,จ าเป็น 

ชองโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักชองชาติ ยึดมั่นการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแช่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที ่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่จ าเป็น ใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมชองทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโรงเรียนคุณภาพชองชุมซน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียน ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ชองพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ         
ชุมซน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.10 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ                    
ค่ำนิยมองค์กร  เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ ที่ เชื่อมโยงและสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่      
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

เป้าประสงค์หลัก 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

การมสี่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 

(3R8C)         

ค่านิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 

คติพจน์ 
           สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 
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อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีความรับผิดชอบ สามัคคี  มีคารวะ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่ก าหนดไว้ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

                 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 

2.11 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรปูแบบ  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลควาปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละชองผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 
 

85 

2 ร้อยละชองสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเลี่ยง 
และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สอ. 
สตผ.) 

2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใหม่ความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ ป้องกัน
และแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจน
พฤติกรรมที่พิงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สนก.) 

3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สกก. 
ฉก.ซน.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่
น าไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม ของครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คบศ.) 

5 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์ การ
เรียนรู้5 ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มี
ความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

สพท. 
รร. 

 

6 เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุก
รูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) 
ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด 

สพฐ. (ฉก.
ซน.) 
สพท. 
รร. 
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โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
7 พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้ง 

เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ ใน
พ้ืนที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สพก.จซต. 
ฉก.ซน.) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ

การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

1 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดย
การค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทุก
คน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับ

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 

หน้า309



ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ที่มี
คุณภาพให้แก่ประซากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
สมป. คบศ. 
สนก. สศศ. 
ลพก.จซต.) 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม 
และประสานช่วยเหลือ ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษา ชั้น
พ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มคีุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้
มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการ
ป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 

 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

 

4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ การวัด และประเมินผล
ทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทาง
การศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนก.) 

6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส และลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี ความพร้อม ทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
                4.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-

NET) 
ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสมุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 
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แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโซบายด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

สพฐ. (ทุก
ส านัก) 
สพท. 
รร. 

 

2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) สพฐ. (สวก.) 

สพท. 

รร. 

สพฐ. 

(สบว. สมป. 

สนก. ศบ

ศ.)  
3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด

ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. 
สมป. 
สนก. ศบ
ศ. 
ศนฐ. 
สทศ.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ 
Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(สวก. 
สบว. 
ศบศ. 
สนก. 

5 ด าเนินการคัดกรอง/จัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 
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คุณภาพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับขั้น 
สพฐ. (สวก. 
สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สนก. 
ศนฐ.) 

7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการ
สอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเป็นครูมืออาชีพ 

สพฐ. (ศบศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน. 
คบศ.) 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 
9 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ชั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานชองสามมโนทัศน์หลัก คือ Career 
Education , Competency Building , Creative Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

10 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning) ทีสอดคล้องกับสภาพบริบท ชองสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย เซ่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การ
ประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นตน้ 

 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการจัดการ
เรียนรวม 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก. 
(ศรต.) 
สมป. 
คนฐ.) 

12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาชองผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มี การขยายผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบน. 
สทศ.) 
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13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพสตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท.รร. 

 

14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษา ต่อด้านอาชีพ และการประกอบอาชีพ 
หรือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดชองผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สมป. 
คนฐ. 
สนก.) 

15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการ
พัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการ'ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน
ของครูพ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา 

 

 
สพฐ. (ลพร.) 
สพท.รร. 

 

17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพี่อความ เป็นเลิศ 
(HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท. 
รร. 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา            

มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ

การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา           

มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา             

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

 

 

หน้า314



ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 80 
2 ลัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ีอการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง กับการเรียน

การสอนต่องานอ่ืน ๆ 
สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ พิเศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบท
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 

 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
ร่วม 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ ที่
แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งใน
ภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูล
กลางของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยใน
ทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. 
ลพร. 
สทศ. 
สศศ.) 

2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประซา
ซน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ.(สนผ. 
สนก.สทศ.  
สศศ.) 

3 ส่งเสริม การน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพทุกระดับ 
 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 
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การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 

4 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

สพฐ.(สอ. สนผ. 
สนก.) 
สพท.รร. 

 

6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมซน 
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง มีคุณภาพ 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มี 
โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. 
(สนก. (ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
พ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียน ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. 
(สนผ. 
สพก.จซต.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สบว. 
สมป. 
สวก.) 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร และ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (สบน.) 
สพท.รร. 

 

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.)สพท.รร. 

 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน 

นโยบาย ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา 
ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจการบริหาร และ
งบประมาณไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดย
ลดกิจกรรมที่ด าเนินการจากส่วนกลาง เน้นก ากับทิศทาง และติดตาม
ประเมินผล 

สพฐ. 
(สนผ. สคส. 
สตผ. สน และ
ทุกส านัก) 
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12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ. 
สศศ.) สพท. 

 

 

การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.) 

สพท. รร. 
 

สพฐ. 
(สนก.) 

14 พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุข 
ในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
ความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ 
และการสร้างเครือข่ายการท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาช้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและ
วิทยฐานะ 

 

สพฐ. 
(กพร. สพร. 
 ศบศ.) 
สพท. 

 

15 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู ที่ไม่ใช่
การสอน และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน 

สพฐ. (คนฐ.) 
สพท. รร. 

 

18 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
เซิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ 
(Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. 
ลพร.) 

19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอก สพฐ. (สนก.) สพฐ. 
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ซน ภาคประซาลังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบ
ภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ัน 

 

สพท. 
รร. 

(สตผ. สอ. 
สกก.) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ

การช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 

1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค 
โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 
ปี ) ทุ กคน  ให้ ได้ รับการดู แลและส่ งเสริม พัฒ นาการ จาก
สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สศศ.) 
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2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ที่
มีคุณภาพให้แก่ประซากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
การศึกษาตามขีดความสามารถของผู้ เรียน ความถนัด และ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

สพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
สมป. คบศ. 
สนก. สศศ. 
ลพก.จซต.) 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝ้ าระวัง 
ติดตาม และประสานช่วยเหลือ ประซากรวัยเรียนระดับการศึกษา 
ชั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ที่มี
คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
สนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ 
ที่จ าเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา 
 

ลพฐ. (สนผ.) 
สพท. 
รร. 

 

4 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และ
เด็กด้อยโอกาส 
 

สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สทร. สวก.) 

5 ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาส ทาง
การศึกษา 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. (สนก.) 

6 ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาส และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
พร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 4.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีฃึ้นไป ร้อยละ 90 
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-

NET) 
ร้อยละ 41.33 

5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ ได้รับการดัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ ได้รับการส่ งเสริมสนับสมุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 

คุณภาพผู้เรียน 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองใน

สพฐ. (ทุก
ส านัก) 
สพท. 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ
น้อมน าพระบรมราโซบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

รร. 

2 พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ.)  

3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของประเทศ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สนก. ศบศ. 
ศนฐ. สทศ.) 

4 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่
น าไปสู่ Digital Life & Learning 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.  
รร. 

สพฐ. 
(สวก. สบว. 
ศบศ. สนก. 

5 ด าเนินการคัดกรอง/จัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถ 
ตามศักยภาพ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 

คุณภาพคร ู
6 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รูปแบบ 

Active Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียน ในทุกระดับขั้น 
สพฐ. (สวก. 
สนก.) 
สพท. รร. 

สพฐ. 
(สนก. ศนฐ.) 

8 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล 
ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐาน
นานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. สน. 
คบศ.) 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
 
9 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ชั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานชองสามมโนทัศน์หลัก 
คือ Career Education , Competency Building , Creative 
Education 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

10 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment 
for Learning) ทีสอดคล้องกับสภาพบริบท ชองสถานศึกษา โดย
ให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เซ่น การทดสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic 

สพฐ. (สทศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 
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Assessment) เป็นต้น 
11 เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืน ในการ

จัดการเรียนรวม 
สพฐ. (สศศ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนก. 
(ศรต.) 
สมป. คนฐ.) 

12 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาชองผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มี การขยายผล 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สบน. สทศ.) 

13 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพสตฟอร์ม ด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท. 
รร. 

 

14 บูรณาการการศึกษาเพ่ือ การศึกษา ต่อด้านอาชีพ และการ
ประกอบอาชีพ หรือการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัด
ชองผู้เรียน 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สมป. คนฐ. 
สนก.) 

15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

สพฐ. (สวก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(คนฐ.) 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับบริบท
พ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการ
กระบวนการ'ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศ
การศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา 
 

 
สพฐ. (ลพร.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพี่อความ เป็น
เลิศ (HCEC) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนา
ศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

สพฐ. (คบศ.) 
สพท. 
รร. 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
 1.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา              
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ
การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

3.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา             
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มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา           
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ที่เป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

2 ลัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ีอการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 

สัดส่วน 3 : 2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 50 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน

ร่วม 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการ ที่
แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ ทั้งในภาพรวม 
และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ. ลพร. 
สทศ. สศศ.) 

2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประซาซน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
สทศ. สศศ.) 

3 ส่งเสริม การน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพทุกระดับ 

สพฐ. (สทร.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สนก.) 
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การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม 
4 สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สพฐ. (สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

สพฐ.(สอ. 
สนผ. สนก.) 
สพท.รร. 

 

6 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของขุมซน โรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง มีคุณภาพ ให้มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

สพฐ. 
(สนผ. สนก. 
(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

7 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มี 
โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

สพฐ. 
(สนก.(ศรต.)) 
สพท.รร. 

 

8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
พ้ืนที่พิเศษ อาทิ โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียน ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

สพฐ. 
(สนผ. 
สพก.จซต.) 
สพท.รร. 

สพฐ. 
(สบว. สมป. 
สวก.) 

9 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร และการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. (สบน.) 
สพท.รร. 

 

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

สพฐ. (สทศ. 
ศนฐ.)สพท.รร. 

 

การบริหารงบประมาณ 
11 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อน 

นโยบาย ตามความต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา ใน
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจการบริหาร และ
งบประมาณไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยลด
กิจกรรมที่ด าเนินการจากส่วนกลาง เน้นก ากับทิศทาง และติดตาม
ประเมินผล 

สพฐ. 
(สนผ. สคส. 
สตผ. สน และ
ทุกส านัก) 
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12 สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสม 

สพฐ. (สนผ. 
สศศ.) สพท. 

 

 

การบริหารงานบุคคล 
13 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สพฐ. (สพร.) 

สพท. รร. 
สพฐ. 
(สนก.) 

14 พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
การวางกลยุทธ์องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุข ใน
องค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านความ
เชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการ
สร้างเครือข่ายการท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐาน
ต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาช้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 

สพฐ. 
(กพร. สพร. 
ศบศ.) 
สพท. 

 

15 บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู ที่ไม่ใช่
การสอน และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สพฐ. (สพร.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สนผ.) 

16 พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากร ในหน่วยงาน
ทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

 

17 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน 

สพฐ. (คนฐ.) 
สพท. รร. 

 

18 บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเซิง
นโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร์ 
(Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

สพฐ. (สตผ.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(กพร. ลพร.) 

19 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอก
ซน ภาคประซาลังคม และองค์กรอื่น ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบ
ภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 
 

สพฐ. (สนก.) 
สพท. 
รร. 

สพฐ. 
(สตผ. สอ. 
สกก.) 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ  กิจกรรม งบประมาณ บทบาท 
วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ   
ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยึดหลักวิเคราะห์ที่เป็นไปตามเอกสาร   ด้าน
นโยบาย แต่หลายหลากวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น กิจกรมส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 

2. ต้องเป็นโครงการหรือส่งผลต่อการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่ส่งผลและหรือน าส่งผลผลิตเป้าหมายความส าเร็จ 

5. เป็นงานตามภารกิจโครงสร้างที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 

จัดการศึกษา 
6.  สนองต่อความต้องการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและท้องถิ่น 

7. ต้องตอบสนองตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้เสนอผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณซึ่งได้พิจารณาจัดเรียงล าดับจากกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน 
4,700,000  บาท  
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การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที ่ รายการ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
1 งบพ้ืนฐาน/งบประจ า 2,800,000 59.57 
2 งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์ 1,900,000 40.43 

                    รวม 4,700,000        100 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 

รายการ จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประจ า (17 รายการ) 1 โครงการ 2,800,000 

งบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์   

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย        

               จากภัยทุกรูปแบบ 

2 โครงการ 31,000 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ 
              ประชากรวัยเรียนทุกคน 

1  โครงการ 66.000 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ   

              เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

11  โครงการ 578,000 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  19  โครงการ 1,225,000 

รวมงบพัฒนา/งบยุทธศาสตร์ 33  โครงการ 1,900,000 

รวมทั้งสิ้น (34 โครงการ) 4,700,000 
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รายละเอียดจัดสรรงบประมาณปี  พ.ศ. 2565 (งบประจ า) 

 
ที ่ รายการ พิจารณาจัดสรร 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 78,435 

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40,000 

3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 

4 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 47,300 

5 วัสดุเชื้อเพลิง 180,000 

6 วัสดุส านักงาน 400,000 

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 

8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9,685 

9 ค่าไฟฟ้า 910,000 

10 ค่าโทรศัพท์ 12,000 

11 ค่าน้ าประปา 88,000 

12 ค่าไปรษณีย์ 24,000 

13 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานการเงิน 300,480 

14 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล 177,540 

15 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่ม ICT 108,840 

16 ค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มอ านวยการ 333,720 

17 ค่าอาหารท าการนอกเวลา  10,000 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,800,000 
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 1.1 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การสร้างความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด/นักเรียน 

 
31,000 ก.ส่งเสริมฯ/ลักขณา 

2 1.2 โครงการสร้างบ้านเติมบญุกองทุนวันละบาท สร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้นักเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2 - ก.ส่งเสริมฯ/ 
ธิดารัตน ์

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 2.1 สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเลื่อม

ล้ า ก้าวล้ าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัด/นักเรียน 

 
66,000 ก.ส่งเสริมฯ/ไขมุ่ก 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4 3.1 พัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา สพป.

กาญจนบุรี เขต 2 
พัฒนาครูผูส้อน ผู้บริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน  
 10,000  ก.นิเทศฯ/จริภา 

5 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชุม/ประเมินคณุภาพ/พัฒนา ผู้บริหาร / ครู / บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน  

 59,900  ก.นิเทศฯ/ชนากานต ์

6 3.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ประชุม/ประเมินพัฒนาการเด็ก ครู/นักเรียน  36,000  ก.นเิทศฯ/เบญจมาศ 
7 3.4 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสูส่ถานศึกษาพอเพียง อบรม/นิเทศติดตาม ครู/นักเรียน/บุคลากร  12,000  ก.นิเทศฯ/สุวิมล 
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ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

8 3.5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

ประชุม/อบรม/นิเทศติดตาม ครู/นักเรียน  212,400  ก.นิเทศฯ/ชลณา 

9 3.6 พัฒนาการนิเทศการศึกษา พัฒนาการนิเทศ/นิเทศติดตาม ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  72,000  ก.นิเทศฯ/ 
ดรุณวรรณ 

10 3.7 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประชุม/น าเสนอนวัตกรรม ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  35,000  ก.นิเทศฯ/ 
ดรุณวรรณ 

11 3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวม   

ประชุม/พัฒนาหลักสูตร โรงเรียนน าร่อง/
ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 24,000  ก.นิเทศฯ/นิภา 

12 3.9 ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

ประชุม ครูผู้สอน  92,700  ก.นิเทศฯ/สุวิมล 

13 3.10 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เข้มแข็ง 

ประชุม/นิเทศติดตาม โรงเรียนน าร่อง/
ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 24,000  ก.นิเทศฯ/
กมลวรรธน์ 

14 3.11 
 

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

อบรมพัฒนา คร ู  -    ส่งเสริมฯ/ 

ศุภภัทร์ 
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ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
15 4.1 เพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร  70,000  ก.พัฒนาฯ/อุบลศร ี

16 4.2 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พัฒนา อบรม ครูและบุคลากร  51,500  ก.พัฒนาฯ/ 

อุบลศรี 

17 4.3  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา (ใหม่) 

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
(บรรจุใหม่) 

ผอ.โรงเรียน  8,600  ก.บุคคล/เบญจา 

18 4.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

ภาระกิจกลุ่ม ครูและบุคลากร  20,000  ก.บุคคล/นงนุช 

19 4.5 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ตรวจสอบ พัฒนา ซ่อมแซมระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์
เครือข่าย 

สพป.กจ.2/ร.ร.  86,000  ก.DL-ICT/เจษฎา 

20 4.6 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

พัฒนา ระบบการ สพป.กจ.2  21,000  ก.DL-ICT/เจษฎา 

21 4.7 พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

การพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึง
เครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ ร.ร.  23,000  ก.DL-ICT/เจษฎา 
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ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
22 4.8 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 
ประชุมให้ความรู้ ผอ.โรงเรียน  8,000  ก.การเงินฯ/

ชนาฎ์นันช ์

23 4.9 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษา 

การเงินสัญจร บุคลากร/ครู  -    ก.การเงินฯ/
ชนาฎ์นันช ์

24 4.10 ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการของ สพป./สถานศึกษา  

ตรวจสอบ ติดตาม  สพป.กจ.2/ร.ร.  7,200  ตสน./ 
สุรางค์ 

25 4.11 การให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและความผิดทางวินัย                   

ให้ความรู้ผ่านระบบ Amss++ บุคลากร  -    ก.กฎหมายฯ/
พรรณพิมล 

26 4.12 กฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้าย
วาระการประชุม  

ให้ความรู้แนบท้ายวาระการ
ประชุม 

ผู้บริหาร  -    ก.กฎหมายฯ/
พรรณพิมล 

27 4.13 ประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา /
สถานศึกษา/บุคลากร 

บุคลากร  81,000  ก.อ านวยการ/ 

อรพนิธ์ 
28 4.14 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  บุคลากร  129,000  ก.อ านวยการ/ 

อรพนิธ์ 
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ล าดับที่ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
ได้รับ 
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 
29 4.15 พัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบรกิาร ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี สพป.กาญจนบรุี เขต 2  50,000  ก.อ านวยการ/ 

นราทิพย์ 
30 4.16 "สร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนนิงานตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา การประเมินตวัช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (KRS) การประเมินสถานะ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการ  (ARS) 

ประชุมคณะกรรมการ บุคลากร  4,300  ก.อ านวยการ/ 
นราทิพย ์

31 4.17 การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

ประชุมจัดท าแผน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  138,000  ก.นโยบายและแผน/
ณัฐกาญจน ์

32 4.18 การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี 

ประชุมชี้แจง/ภารกิจกลุ่ม สพป.กาญจนบรุี เขต 2  11,000  ก.นโยบายและแผน/ 
มุคครินทร ์

33 4.19 งบพัฒนาตามภารกจิเร่งด่วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภารกิจส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 516,400 ก.นโยบายและแผน 

รวมงบพัฒนาฯ/โครงการ 1,900,000  
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ส่วนที่ 4 
การบริหารโครงการและงบประมาณ 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารโครงการที่ต้องมีการด าเนินการให้เป็นระบบและมีขั้นตอนของการด าเนินงานที่ชัดเจน  จึงได้
ก าหนดเป็นขั้นตอนและกระบวนการการบริหารโครงการ (Project initiation process) จ านวน 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การเริ่มต้นโครงการ (Project initiation)  มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมชี้ แจงน โยบาย จุด เน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ  ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและท าความเข้าใจนโยบาย
การศึกษา  

1.2 ผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

2. การวางแผนโครงการ (Project planning) มีข้ันตอน ดังนี้  
      2.1 แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มงานเสนอโครงการพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 2.2 ก าหนดปริมาณและคุณภาพของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดโดยคณะกรรมการ

พิจารณาความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับสูงที่เก่ียวข้องทุกระดับ  
     2.3 ก าหนดทรัพยากรที่ใช้ จ านวนงบประมาณที่ใช้ แหล่งที่มาของงบประมาณโดย
ก าหนดงบประมาณในการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังจากโครงการผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แล้วจะมีการวางแผนด าเนินโครงการ            
มีผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน และท าแผนโครงการ โดยมีการก าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ 
และก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมย่อยนั้น รวมถึงการก าหนดค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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           3. การวิเคราะห์โครงการ  (Project analysis) และการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Project feasibility study) มีข้ันตอน ดังนี้ 
      3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการที่เสนอเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศึกษาพิจารณาจัดล าดับโครงการที่มีความจ าเป็นและสอดคล้องกั บนโยบาย จุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) 
      3.2 ศึกษา และวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      3.3 ศึกษา ความเป็นไปได้ โดยจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการของ
โครงการให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ 
ด้านการเงิน เพ่ือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้มากท่ีสุด  

4. การปฏิบัติการตามโครงการ (Project implementation) : การก าหนดโครงสร้าง 
โครงการ (Project structure) และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ ดังนี้ 
      4.1 การปฏิบัติการตามโครงการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าโครงการไป
ด าเนินงานเป็นการเชื่อมต่อมาตั้งแต่ผู้รับเตรียมงาน เตรียมเงิน เตรียมคน แล้วน าไปสู่การปฏิบัติงานโครงการ 
      4.2 การก าหนดโครงสร้างของโครงการ โดยการก าหนดกิจกรรมหลักของโครงการ
ทั้งหมดแล้วแต่ละกิจกรรมหลักแตกย่อยเป็นกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกัน  
เป็นฐานในการประมาณการด้านเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพงาน 
      4.3 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ เมื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมย่อย ๆ แล้ว จึงก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย ทั้งนี้ จะพิจารณามอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้ความสามารถความช านาญงานในด้านนั้น       

5. การควบคุมโครงการ (Project control) มีรายละเอียด ดังนี้          
 5.1 การควบคุมโครงการ จัดให้มีการวางระบบควบคุมโครงการเป็น 2 ส่วน คือ  
      1) การควบคุมภายใน มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมปัจจัยการท างาน ได้แก่ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการท างาน และปัจจัยน าออก ต้องให้ได้มาตรฐาน เป็น ไปตามหลักสูตรการพัฒนาที่
ก าหนด 

 2) การควบคุมภายนอก ผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงการ 
ควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยผลที่ได้รับ คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา 
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 5.2 ระบบของการควบคุม แบ่งเป็นระบบย่อย 3 ระบบ ได้แก่  
 1)  ควบคุมก่อนด าเนินการ โดยควบคุมเริ่มตั้งแต่บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เงิน

งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา วิเคราะห์ ความชัดเจน แนวทางของหน่วยงานระดับสูงและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

       2) การควบคุมระหว่างด าเนินการ โดยควบคุมกิจกรรมหลัก ขั้นตอน และควบคุม
เวลาในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เกินประมาณการรายจ่ายที่ได้ประมาณไว้ ควบคุมการท างานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

       3) การควบคุมหลังด าเนินการ โดยควบคุมที่ปัจจัยน าออก ตรวจสอบว่าผลการ
พัฒนาพัฒนาได้เป็นไปตามปริมาณ คุณภาพ พิจารณาโดยการสังเกต สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

5.3 สรุปขั้นตอนในการควบคุมโครงการ มีการควบคุม 6 ขั้นตอน คือ 
 1) ศึกษาท าความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 2) จัดท ารายละเอียดของกิจกรรมโครงการ โดยจัดท ารายละเอียดกิจกรรมหลัก 
จัดล าดับกิจกรรม จัดท าก าหนดการ ก าหนดทรัพยากร ค่าใช้จ่าย ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 3) จัดท าแผนด าเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เวลา ค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

 4) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 5) ก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงาน 
 6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการในรูปแบบของ PDCA 
  

6. การยุติโครงการ (Project termination) เป็นขั้นที่การด าเนินการสิ้นสุดลง ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
น าเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานว่า ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงานส าหรับโครงการนี้ 

 

  สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จ านวนทั้ง 6 ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการ
ด าเนินการก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโครงการที่ดี กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้ด าเนินงาน
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ตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน และใน
ทางตรงข้ามแม้ว่าโครงการนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคงบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใด 
ที่ส่งผลให้โครงการส าเร็จก็ตาม แต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีโครงการนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ได ้

การติดตามและการประเมินโครงการ 
 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เป็นผู้เข้าไปติดตามงาน หากพบว่าผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามที ่
ก าหนด จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบงาน เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึง วัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะท างานพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์เหมาะสม วิธีการ ก าหนดเวลาในการตรวจสอบ
งานว่าด าเนินไปอย่างควรเป็นหรือไม ่
  2) การวัดความก้าวหน้าระหว่างด าเนินงานโครงการ มอบให้รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่ที่ก ากับ ดูแลโครงการนั้น รับฟังปัญหา แก้ปัญหา ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการโครงการทุกคน  
 3) การตรวจสอบต้นทุนโครงการ ความคุ้มค่า ความพอเพียงของงบประมาณ ทั้งนี้ การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  2. การประเมินโครงการ (Project Evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของแผน 
โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะท าให้ทราบว่า
โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก าลังด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไร เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงโครงการใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยายเวลา
โครงการ  การเพิ่มงบประมาณ หรือการยุติโครงการ เป็นต้น   

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ความส าคัญกับการติดตาม 
และการประเมินผลโครงการเป็นล าดับต้น ๆ ของการบริหารโครงการ ถือว่าเป็นนโยบายที่ก าหนดไว้ให้การ
ติดตามและการประเมินโครงการนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ก ากับติดตามและประเมิน 
ผลโครงการในส่วนความรับผิดชอบที่ได้ก ากับดูแลอยู่ และน าเสนอผลการการติดตามและการประเมินผล
โครงการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือรับทราบ  
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การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะมีการรายงานผลโครงการ
ทุกโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เพ่ือให้รับทราบผลการด าเนินโครงการหากมีข้อเสนอแนะ เป็นอย่างไรก็ให้
ปรับปรุงแก้ไขตามนั้นให้เรียบร้อย ก่อนจะรวบรวมรายงานผลการประเมินโครงการจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต่อไป  

   
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่
กับกับปัจจัยส าคัญหลายประการ อาทิ ความชัดเจนของแผนงาน โครงการ การเข้าใจ การตระหนักถึงภารกิจ
และความรับผิดชอบร่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีข้ันตอน ดังนี้       
 1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสั งกัด เพ่ื อสร้างความ เข้ าใจ ในการน าน โยบ าย ยุท ธศาสตร์  กลยุทธ์  และจุด เน้ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นตอบสนองนโยบายให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
ตามท่ีก าหนดไว้  
                 2. ความเชื่อมโยงทุกระดับ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ กพร. ก าหนดด้วย 
                  3. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลดังนี้ 
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     3.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่
ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันน าไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 3.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าปี เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา                 
1 ปี 
     4. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
 

กลไกการบริหารจัดการ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เป็นไปตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 และเป้าประสงค์ที่ก าหนด 
จ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  1. เร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มงานและสถานศึกษาในด้านบริหารงานทั่วไป 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานวิชาการ 

2. เสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษารวมถึงภาคเอกชน 

3. สร้างความเข้าใจให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับบริบททั่วไปของสถานศึกษา ปัจจัยหลักทางการบริหาร สภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

5. พัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
  6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และน ามาใช้เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

7. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็น
ระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันและเชื่อมโยงทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                                            ที ่   10      /2565 
         เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565     

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

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำครู             
และบุคลำกรทำกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ                  
พ.ศ. 2565 ขึ้น ตำมยุทธศำสตร์/นโยบำยในกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้ง 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมปลอดภัย 2) ด้ำนโอกำส 3) ด้ำนคุณภำพ 4) ด้ำน
ประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                            
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

 1. นำยสมพร  พิลำสันต์      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ประธำนคณะท ำงำน             
   ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1     
                                                              ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง  
                                                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                                              ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 2. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ          รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     
  ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2             คณะท ำงำน    
 3. นำยอรัญ  เทือกขันตี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
  ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2             คณะท ำงำน 
 4. นำยบุญส่ง  โซยรัมย ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
  ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2             คณะท ำงำน 
 5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
  กำญจนบุรี เขต 2                                           คณะท ำงำน 
 6. นำงสำวณัฐกำญจน์  สมคิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร               คณะท ำงำน 
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 7. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม             
  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8. นำงวรัญญำ  เพ็งจันทร์ พนักงำนพิมพ์ดีด                       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ในวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ก ำหนดจุดเน้นในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที ่    
ที่ได้รับมอบหมำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป  
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่    11    มกรำคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
  (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 
                      ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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แผนพฒันาคร ู

และบคุลากรทางการศึกษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    ส านกังานเขตพ ืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
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OBEC LINE 

 กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

Teacher and Educational Personnel Development Group 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
     จดหมายข่าว  ฉบับที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

โครงการพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
"กจิกรรมพฒันาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ" 

ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
          

                          วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
มอบหมายให้ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม               
การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
"กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ" โดย นายอรัญ เทือกขันตรี รองผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ,นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ,นายแมน ค าวงษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางสาวอุบลศรี ฟักจนี ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะใน                    
การปฏิบัติวชิาชีพในระยะการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม รวมทั้งการปฏิบัติงานส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคญั 

 

นางวรัญญา เพ็งจันทร์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 

ผู้จัดท า 
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O26  การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 
  

            ดานการรักษาไว (Retention) 

               - จัดทําดําเนินการและรายงานผลตามแผนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      - จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรางความผาสุก 
และความผูกพันของบุคลากร  
      - กําหนดใหมีกิจกรรมสัมพันธตามประเพณี วัฒนธรรม การปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 
           - จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติชมเชยบุคลากรเพชรเสมากาญจน 2 
      - ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบจายตรงเงินเดือน ใหเปนปจจุบัน และทันสมัย 
      - ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ กําหนด  
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 กิจกรรมวันสงกรานต์และกิจกรรมท าบุญเดือนเกิด   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2,รองผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากรในส านักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และกิจกรรมท าบุญเดือนเกิด ให้กับ
บุคลากรในส านักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุม   
เจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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กิจกรรม 5ส ปลูกต้นไม้ประจ าเดือนเกิดและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. บุคลากรในส านักงานร่วมกันท ากิจกรรม 5ส โดยการท าความ
สะอาดภายในอาคารและเก็บกวาดใบไม้รอบๆอาคาร พร้อมกันนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อม
ด้วย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ได้ปลูกต้นไม้ "ต้นประดู่" บริเวณ
ด้านหน้าส านักงาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับส านักงาน และได้มีการแข่งขันเปตองสร้างความสามัคคี ภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพปกาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย   

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง.ผอ.สพปกาญจนบุรี เขต 2 น าทีมเจ้าหน้าที่สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรั้วข้างหอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ โดยร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 น าก าลังพล
เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน จ านวน 30 คน ร่วมกันตัดไม้ วัชพืช ตกแต่งต้นไม้ ท าความสะอาดโดยรอบ        
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศในสถานที่ราชการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
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  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2,รองผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากรในส านักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท าบุญเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 
ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที ่ศธ 04018/1     วันที่   2  กุมภาพันธ์  2565

เรื่อง  การด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรียน   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

1.เรื่องเดิม

ด้วย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เสนอโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือรับรางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2 ” 

2. ข้อเท็จจริง
จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการก าหนดรูปแบบวิธีการคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD-19)   
จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการก าหนดรูปแบบวิธีการคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการออกค าสั่งฯและเชิญประชุม   

3. ข้อกฎหมาย
 - 

4. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อร่างค าสั่งฯ ดังแนบ
2) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่  4 มีนาคม  2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
3) แจ้งผู้มีรายชื่อตามค าสั่งฯ ทราบ/เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
4) ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้ เชิญประชุมคณะกรรมการฯในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 -หากเห็นชอบตามเสนอ โปรดลงนามค าสั่ง,หนังสือน าส่ง 

  (นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน) 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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แนวทางด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   

รางวัล “เพชรเสมากาญจน์ ๒” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

……………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 4 ประเภท ดังนี้  ๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๒.ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนตำม
กลุ่มสำระ/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ๓.บุคลำกรทำงกำรกำรศึกษำ ๔.ลูกจ้ำง  ทั้งสิ้นจ ำนวน ๒๑ รำยกำร เพ่ือรับรำงวัล 
“เพชรเสมำกำญจน์ 2” 
๒. วัตถุประสงค์ 
                ๒.๑ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และมอบรำงวัลแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่ำงได้ 
  ๒.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๓. เป้าหมาย 
         

ประเภทบุคลากร ประเภทโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑ โรงเรียนขนำดเล็ก (จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) 

ข้อมูลนักเรียน  
ณ วันที่ 25 
มิ.ย.2564 

๒ โรงเรียนขนำดทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนข้ึนไป            
(จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำ) 

๓ โรงเรียนขยำยโอกำส (จัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำล -
ระดับมัธยมศึกษำ)  

๒. ครูผู้สอน 
  
 

๑ ระดับปฐมวัย 
 

๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี   
 ๔.๑ วิทยำศำสตร์ 

 
 ๔.๒ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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ประเภทบุคลากร ประเภทโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 
๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม 
 

๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  

๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
๘.๑ สำขำดนตรี 
๘.๒ สำขำนำฎศิลป์ 
๘.๓ สำขำทัศนศิลป์ 

 

๙ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  
๑๐ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๑๐.๑ สำขำแนะแนว 
๑๐.๒ สำขำลูกเสือ-เนตรนำรี-ยุวกำชำด 

 

๓. บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

๒ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๔. ลูกจ้าง 
 

๑ ลูกจ้ำงประจ ำ  
๒ ธุรกำรโรงเรียน  

4. คุณสมบัติ 
     1.ประเมินครูและและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒  โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ตามประเภทและสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑.1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
          ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาท่ีเสนอขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                          ๒) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า    
๓ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
    1.2 ประเภทครูผู้สอน   
         ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่เสนอขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                        ๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีประสบการณ์สอนปฐมวัย ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา นับถึงวันที่ยืน
ขอรับการประเมิน 
                        3) ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประสบการณ์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา นับถึงวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
                   1.3 ประเภทบุคลากรในส านักงาน /ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน 
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                         ๑) ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒/สถานศึกษาที่
เสนอขอรับการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                         ๒) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   -บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
     -บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ผู้ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่ม/หน่วย มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
         ๓) ลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจ ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
         ๔) ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับการ
ประเมิน 
 2. เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลสูงสุดในสาขา/ประเภทนั้น ๆ ติดต่อกันภายในระยะเวลา 3 ปี 

5. แนวทางการด าเนินงาน/ระยะเวลา 

ระดับ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
สพป.กจ.๒ แจ้งรายละเอียด/จัดส่งคู่มือโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2               

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ภายในวันที่ 2 มิ.ย.65 

(1) 

โรงเรียน เสนอชื่อครูดีเด่นพร้อมผลงานไปยัง SP Center 
ภายในวันที่ 21 มิ.ย.65 

(2) 
 

กลุ่ม/หน่วย            
ในสพป.กจ.๒ 

เสนอชื่อบุคลากร/ลูกจ้างประจ าในส านักงาน              
ให้กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
 

SP Center 

คณะกรรมการระดับ SP Center พิจารณาสรรหา โดยวิธีการ
ประเมินฯตามแบบรายละเอียดคู่มือโครงการฯ ผู้ได้รับการเสนอ
รายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่ละประเภทและสาขา ดังนี้    
     ๑) ผอ.รร. /รอง ผอ.รร. ส่งตามประเภทขนาดโรงเรียน                 
ที่ สพป.กจ.๒ ก าหนด (ไม่ต้องประเมินฯ)  
     ๒) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/กิจกรรม/ระดับปฐมวัย  
SP Center  ละ ๑  คน  
     ๓) ลูกจ้างประจ า SP Center ละ ๑ คน 
     ๔) ธุรการโรงเรียน SP Center ละ ๑ คน 

 
 

  
ระหว่าง 

วันที่ 22 มิ.ย. – 12 ก.ค.65 
  

(๓) 
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ระดับ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
 
 
 

สพป.กจ.๒ 

กลุ่ม/หน่วย/ พิจารณาสรรหา ตามแบบรายละเอียดคู่มือโครงการฯ  
ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินฯระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี ้

๑)  ผอ.กลุ่ม/หน่วย (๓๘ค.(๒)) ในสพป.กาญจนบุรี เขต ๒  
จ านวน ๑ คน 

    ๒) บุคลากรฯ (๓๘ ค.(๒)) ในสพป.กาญจนบุรี เขต ๒   
กลุ่มละ ๑ คน 
    ๓) ลูกจ้างประจ า ในสพป.กาญจนบุรี เขต ๒ จ านวน 1 คน 

 
 

 

 
 
 

SP Center 

SP Center รวบรวมแบบรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ           
ระดับ SP Center พร้อมเอกสารผลงานจ านวน ๓ เล่ม  
และแบบประเมิน จ านวน ๓ ชดุ  ส่ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
(เฉพาะผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อล าดับที่ ๑ ของแต่ละประเภท/ขนาด
โรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษา  
ให้ศูนย์รวบรวมส่งทุกรายที่เสนอขอรับการประเมินฯ) 

 
 
 

ภายในวันที่ 22 ก.ค.๖5 
(๔) 

สพป.กจ.2 
 
 
 
 

สพป.กจ.๒ 

๑. สรุปรายการ/ตรวจสอบเอกสารครูดีเด่น/จัดท าเอกสารประเมินฯ ภายในวันที่ 30 ก.ค.65 
(5) 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

ระหว่าง 
วันที่ 1 - 11 ส.ค.65 

(6) 
๓. ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯเพื่อชี้แจงแนวทางคู่มือการ

ประเมินฯ 
 ภายในวันที่ 22 ส.ค.65 

(7) 
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินฯ 
   
 

ระหว่าง 
วันที่ 23 - 31 ส.ค.65 

(8) 

 
 
 

๕. ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯพร้อมสรุปผลการประเมิน  
    ส่ง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 

ภายในวันที่ 8 ก.ย.๖5 
(9) 

สพป.กจ.๒ ๖. ประกาศผลการประเมินฯครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 16 ก.ย.๖5 
(10) 

 ๗. จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร   ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖5 
(11) 
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ระดับ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
 ๘. สรุปผล รายงานผลการด าเนนิการ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย..๖5 

(12) 

6. เกณฑ์การตัดสินการประเมิน  
ผลการประเมินแต่ละประเภทและสาขา คณะกรรมการจะตัดสินผู้ที่ได้รับผลการประเมินให้ได้รับรางวัล ดังนี้                  

1) รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 
 2) รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 3) รางวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 4) รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 

7.การมอบรางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 

             7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับเหรียญทอง จะได้รับโล่รางวัล (เพียง 1 คน ในแต่ละประเภทและ
สาขา) 
              7.2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติทุกรางวัล  
8. เครื่องมือประเมิน 

8.1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
      1) แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
      2) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
  3) แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
      4) แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
      5) แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
8.2 ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
      1) เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
      2) แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
      3) แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
      4) แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
8.3 ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

                1) เอกสารประกอบการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
              2) แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
     3) แบบบันทึกผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
              4) แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
         8.4 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา/ ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน 
              1) แบบประเมินบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
     2) แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
     3) แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
              4) แบบสรุปผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   
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ความนิยาม 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  
 ๒. ครูผู้สอน  หมายถึง  ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างทุกประเภท ที่ท าหน้าที่สอน 
ระดับปฐมวัย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
     ๓. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วย/ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ (บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)) 
    ๔. ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในโรงเรียนและ
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๒ 
     ๕. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง ครูผู้สอนสังคมศึกษา หรือประวัติศาสตร์ หรือหน้าที่
พลเมือง 
     ๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์ 
     ๗. ศิลปะ หมายถึง ครูผู้สอนทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ 
     ๘. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ครูผู้สอนแนะแนว หรือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
          ๙ . SP Center หมายถึ ง ศูนย์ส่ งเสริมประสิทธิภ าพโรงเรียน  School Performance Center                             
(SP Center) 
 
 
 

*************************************** 
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นร. ห้อง

1 เกียรติวัธนเวคิน1 (วัดปากบาง) ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 0 0

2 บ้านรางยอม พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 4 3

3 บ้านวังรัก พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 21 8

4 บ้านทุ่งมังกะหร่า ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 23 7

5 บ้านท่าพะเนียง ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 31 8

6 บ้านห้วยด้วน พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 33 8

7 บ้านชายธูป ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 37 8

8 วัดดงสัก "หม่ันวิทยาคาร" ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 41 8

9 เมตตาจิตต ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 43 9

10 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 44 8

11 วัดนาพระยา พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 45 8

12 วัดเขาตะพ้ัน ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 48 9

13 เกียติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 53 8

14 บ้านสระจันทอง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 53 9

15 วัดบ้านน้อย พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 55 9

16 บ้านเขาศาลา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 56 9

17 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 57 8

18 บ้านหนองตาแพ่ง ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ป.ประถมศึกษา 61 9

19 บ้านดอนสระ พนมทวน พนมทวน 1 ป.ประถมศึกษา 62 8

20 บ้านหนองตายอด ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 63 8

21 บ้านอ่างหิน ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 64 9

22 บ้านบ่อหว้า พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 65 8

23 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 66 8

จ ำนวนนักเรียน/ห้อง
ศูนย์ SP. Center หมำยเหตุ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3

โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ2564

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564

ล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ

ประเภท

สถำนศึกษำ

ส ำหรับประเมินประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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นร. ห้อง

จ ำนวนนักเรียน/ห้อง
ศูนย์ SP. Center หมำยเหตุล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ


ประเภท

สถำนศึกษำ

24 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ป.ประถมศึกษา 67 8

25 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 68 8

26 วัดหนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 69 9

27 วัดหนองโรง ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 70 8

28 บ้านหนองขุย พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 71 8

29 บ้านจันทร์ลาดวิทยา ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 72 8

30 บ้านหนองโพธ์ิ พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 76 9

31 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 77 9

32 วัดห้วยตะเคียน ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 77 9

33 วัดดอนขม้ิน ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 82 8

34 บ้านไพรงาม ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 82 9

35 บ้านห้วยลึก ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 84 9

36 บ้านไผ่สี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 87 9

37 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ป.ประถมศึกษา 89 9

38 บ้านหนองนางเล้ิง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ป.ประถมศึกษา 92 8

39 บ้านดอนเขว้า ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 93 8

40 บ้านบึงวิทยา ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ป.ประถมศึกษา 95 8

41 บ้านโคราช พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 95 8

42 บ้านโป่งกูป พนมทวน พนมทวน 1 ป.ประถมศึกษา 102 8

1 บ้านกระเจา พนมทวน พนมทวน 1 ป.ประถมศึกษา 121 8

2 บ้านซ่อง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ป.ประถมศึกษา 121 9

3 บ้านหนองกรด ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 122 8

4 บ้านดอนมะขาม พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 122 8

5 บ้านห้วยยาง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ป.ประถมศึกษา 122 9

6 วัดเขาใหญ่ ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 123 9

7 บ้านดอนตาลเส้ียน ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 124 8

8 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 126 9

โรงเรียนขนำดท่ัวไป (นักเรียนต้ังแต่ 121 คนข้ึนไป) จัดกำรศึกษำระดับอนุบำล-ประถมศึกษำ
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นร. ห้อง

จ ำนวนนักเรียน/ห้อง
ศูนย์ SP. Center หมำยเหตุล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ


ประเภท

สถำนศึกษำ

9 บ้านดอนรัก ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 127 8

10 วัดหนองไม้แก่น ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 128 9

11 วัดกระต่ายเต้น ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ป.ประถมศึกษา 132 8

12 บ้านเขาช่อง ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 134 9

13 วัดทุ่งมะกรูด ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 134 9

14 บ้านหนองลาน ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 134 8

15 บ้านอุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 135 9

16 วัดท่ากระทุ่ม ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 136 8

17 บ้านหนองจอก พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 137 8

18 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 138 9

19 บ้านดอนเตาอิฐ พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 140 8

20 บ้านทุ่งประทุน ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 155 9

21 วัดดอนชะเอม ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 155 8

22 วัดเขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 156 9

23 บ้านหนองหิน ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ป.ประถมศึกษา 169 9

24 ประชาวิทยาคาร ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 169 9

25 วัดใหม่เจริญผล ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ป.ประถมศึกษา 181 9

26 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ป.ประถมศึกษา 189 9

27 วัดเขาสะพายแร้ง ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 210 9

28 วัดสนามแย้ ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 215 8

29 วัดบ้านทวน พนมทวน พนมทวน 1 ป.ประถมศึกษา 225 8

30 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพท่ี 142 ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 258 10

31 วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา ท่ามะกา 3 ป.ประถมศึกษา 667 24

32 บ้านท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 1 ป.ประถมศึกษา 687 25

1 บ้านสระลุมพุก พนมทวน พนมทวน 2 ข.ขยายโอกาส 127 11

2 บ้านวังไผ่ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ข.ขยายโอกาส 131 11

3 วัดห้วยสะพาน พนมทวน พนมทวน 2 ข.ขยายโอกาส 133 11

โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาล -ระดับมัธยมศึกษา) 
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นร. ห้อง

จ ำนวนนักเรียน/ห้อง
ศูนย์ SP. Center หมำยเหตุล ำดับ ช่ือสถำนศึกษำ อ ำเภอ


ประเภท

สถำนศึกษำ

4 วัดหนองพลับ ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ข.ขยายโอกาส 138 11

5 วัดสระลงเรือ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 3 ข.ขยายโอกาส 141 12

6 วัดทุ่งสมอ พนมทวน พนมทวน 2 ข.ขยายโอกาส 154 11

7 บ้านบ่อระแหง พนมทวน พนมทวน 1 ข.ขยายโอกาส 159 11

8 วัดหนองปลิง ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ข.ขยายโอกาส 165 11

9 บ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ข.ขยายโอกาส 165 12

10 บ้านตลุงใต้ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ข.ขยายโอกาส 173 11

11 วัดพังตรุ พนมทวน พนมทวน 1 ข.ขยายโอกาส 175 12

12 บ้านเขากรวด ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ข.ขยายโอกาส 183 12

13 บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ข.ขยายโอกาส 204 12

14 วัดดอนเจดีย์ พนมทวน พนมทวน 2 ป.ประถมศึกษา 206 11

15 อนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 1 ข.ขยายโอกาส 213 11

16 บ้านหลุมหิน พนมทวน พนมทวน 2 ข.ขยายโอกาส 240 11

17 วัดคร้อพนัน ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ข.ขยายโอกาส 241 11

18 วัดดอนแสลบ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ข.ขยายโอกาส 246 11

19 วัดสาลวนาราม พนมทวน พนมทวน 3 ข.ขยายโอกาส 253 11

20 วัดเขารักษ์ ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 2 ข.ขยายโอกาส 257 11

21 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) พนมทวน พนมทวน 3 ข.ขยายโอกาส 303 11

22 บ้านตลาดเขต มิตรภาพท่ี 105 พนมทวน พนมทวน 3 ป.ประถมศึกษา 376 12

23 วัดเบญพาด พนมทวน พนมทวน 1 ข.ขยายโอกาส 395 16

24 วัดส านักคร้อ ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ข.ขยายโอกาส 431 16

25 วัดตะคร้ าเอน ท่ามะกา ท่ามะกา 2 ข.ขยายโอกาส 467 18

26 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' ท่ามะกา ท่ามะกา 4 ข.ขยายโอกาส 515 18

27 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ท่ามะกา ท่ามะกา 5 ข.ขยายโอกาส 1283 43
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การจัดส่งเอกสารเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส าหรับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน   
............................................................. 

 การจัดส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนทุกศูนย์  ด าเนินการดังนี้  

1.ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
1) แบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินฯแต่ละประเภทโรงเรียน (ขนาดเล็ก,ขนาดทั่วไป,ขยาย

โอกาส) 
2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก (ไม่รวมปก, ค าน า , สารบัญ )              

จ านวน ๓ เล่ม และแบบประเมินฯ (ส าหรับให้คณะกรรมการฯเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินฯ) จ านวน ๓ เล่ม  
 2 ประเภทครูผู้สอน  
  1) แบบสรุปรายชื่อตัวแทนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
   2) เอกสารประกอบการประเมินฯรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 100 หน้า จ านวน ๓ เล่ม และ              
แบบประเมินฯ (ส าหรับให้คณะกรรมการฯเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินฯ)  จ านวน ๓ เล่ม เฉพาะผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อล าดับที่ 1 ของแต่ละประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3. ลูกจ้างประจ า 
  1) แบบสรุปรายชื่อตัวแทนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
  2) เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 50 หน้า จ านวน ๓ เล่ม และ                   
แบบประเมินฯ (ส าหรับให้คณะกรรมการฯเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินฯ) จ านวน ๓ เล่ม เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อล าดับที่ 1  
 4. ธุรการโรงเรียน 
  1) แบบสรุปรายชื่อตัวแทนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
  2) เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 50 หน้า จ านวน ๓ เล่ม และแบบ
ประเมินฯ (ส าหรับให้คณะกรรมการฯเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินฯ) จ านวน ๓ เล่ม เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ล าดับที่ 1  
 5. ประเภทบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
  1) แบบสรุปรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๆ ละ 1 คน 
        1) เอกสารประกอบการประเมินรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 50 หน้า จ านวน ๓ เลม่ และแบบ
ประเมินฯ (ส าหรับให้คณะกรรมการฯเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินฯ) จ านวน ๓ เล่ม 

 6. แบบสรุปรายชื่อตัวแทนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
 

ค าช้ีแจง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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2 
 

แบบประเมินสรุปรายช่ือตัวแทนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
เพื่อรับรางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน............................................. 
 

ที ่ ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล โรงเรียน ประเภท ผลงาน/กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

หมาเหตุ 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

หน้า387



3 
 
 
 
 

 

1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
  1) ประเมินจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน ตามสภาพจริง   
  2) การสัมภาษณ์/สอบถาม  ครู  นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือการสังเกตการบริหารหรือสังเกต
พฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 

2. ประเภทครูผู้สอน 
  1) ประเมินจากเอกสารประกอบการประเมิน  

2) ประเมินการสอนด้วยการสังเกตการสอน ให้ผู้ขอรับการประเมินสอนนักเรียนปัจจุบันในระดับ
ที่เสนอขอ 
  

 

3.ประเภทลูกจ้าง (ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน) 
  1) การประเมินผลงานตามภารกิจหลัก 
  2) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
4.ประเภทบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
                    1) ประเมินโดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐานตามสภาพจริง การสัมภาษณ์/สอบถามผู้
ได้รับการประเมิน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน 
  2) น าเสนอผลงานรูปแบบ PowerPoint ประมาณ 30 นาที 

 
********************************************** 

 
หมายเหตุ  1.การประเมินในสถานการณ์ปกติ คณะกรรมการจะประเมินฯ ณ สถานศึกษา 
              2.การประเมินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ใช้วิธี

ประเมินฯด้วยระบบออนไลน์ 
  

วิธีการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ค ำน ำ 
 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้จัดท ำโครงกำรเพชร
เสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
รับรำงวัล“เพชรเสมำกำญจน์ ๒” โดยจะด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่มีผลงำนดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน ตำมกลุ่มสำระหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และธุรกำรโรงเรียน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

  คู่มือโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ส ำเร็จได้อย่ำงสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ และ 
เจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้อง และหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลำกรท ำงกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรประเมินโครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ น ำไปสู่กำรปฏิบัติให้
บรรลุเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
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 สำรบัญ 
 

 

 หน้ำ 
 
หลักการและเหตุผล 

 
๑ 

วัตถุประสงค์ ๑ 
เป้ำหมำย 1 
คุณสมบัติ 2 
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน 3 
กำรมอบรำงวัลเพชรเสมำกำญจน์ 2 3 
เครื่องมือกำรประเมิน 
ควำมนิยำม 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

3 
4 
5 

เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 6 
แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

14 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

17 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

18 
19 

แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 

20 
21 

เกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 22 
เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูดีเด่น  
ระดับปฐมวัย 

28 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 31 
แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ระดับปฐมวัย 32 
แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
เกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ 
เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูดีเด่น ระดับ  
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

33 
34 
35 

   
  42 

แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำ  
และมัธยมศึกษำ 

  45 
 

แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ระดับประถมศึกษำ  
และ มัธยมศึกษำ 
 

  46 
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สำรบัญ 
   

 
 
 
แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทครูผู้สอน  
ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และธุรกำรโรงเรียน 
เกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ/ธุรกำรโรงเรียน 
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แนวทางด าเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น   

รำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

……………………………………………….. 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 ประเภท ดังนี้  ๑.ผู้บริหารสถานศึกษา ๒.ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนตาม
กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๓.บุคลากรทางการการศึกษา ๔.ลูกจ้าง  ทั้งสิ้นจ านวน ๒๑ รายการ เพ่ือรับรางวัล 
“เพชรเสมากาญจน์ 2” 
๒. วัตถุประสงค์ 

       ๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างได้ 

 ๒.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. เป้ำหมำย 

ประเภทบุคลำกร ประเภทโรงเรียน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ หมำยเหตุ 

๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑ โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) 
ข้อมูล 

ณ วันที่ 25 
มิ.ย.2564 

๒ โรงเรียนขนาดทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนขึ้นไป  
(จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา) 

๓ โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล -
ระดับมัธยมศึกษา)  

๒. ครูผู้สอน 

๑ ระดับปฐมวัย 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

๔.๑ วิทยาศาสตร์ 
๔.๒ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ขอมูลนักเรียน 

ณ วันที่ ๒๕ 

มิ.ย.๒๕๖๔
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ประเภทบุคลำกร ประเภทโรงเรียน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ หมำยเหตุ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๘.๑ สาขาดนตรี 
๘.๒ สาขานาฎศิลป์ 
๘.๓ สาขาทัศนศิลป์ 

๙ กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๐.๑ สาขาแนะแนว 
๑๐.๒ สาขาลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 

๓. บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

๑ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๒ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. ลูกจ้ำง ๑ ลูกจ้างประจ า 

๒ ธุรการโรงเรียน 

4. คุณสมบัติ
1.ประเมินครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

กำญจนบุรี เขต ๒  โดยคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรประเมิน ตำมประเภทและสำขำต่ำง ๆ ดังนี้ 
    ๑.1 ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ๑) ปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนศึกษำท่ีเสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
       ๒) ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

๓ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
   1.2 ประเภทครูผู้สอน 

๑) ปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีประสบกำรณ์สอนปฐมวัย ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีกำรศึกษำ นับถึงวันที่ยืน

ขอรับกำรประเมิน 
3) ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ มีประสบกำรณ์สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ที่ขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีกำรศึกษำ นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
  1.3 ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำน /ลูกจ้ำงประจ ำ/ธุรกำรโรงเรียน 

      ๑) ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒/สถำนศึกษำที่
เสนอขอรับกำรประเมิน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

     ๒) บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 -บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 

มำแล้วไมน่้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
   -บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม/หน่วย มำแล้วไม่น้อย

กว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
        ๓) ลูกจ้ำงประจ ำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ลูกจ้ำงประจ ำมำแล้ว

ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำรประเมิน 
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         ๔)  ธุรกำรโรงเรียน ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันที่ยืนขอรับกำร
ประเมิน 
 2. เป็นผู้ไม่เคยได้รับรำงวัลสูงสุดในสำขำ/ประเภทนั้น ๆ ติดต่อกันภำยในระยะเวลำ 3 ปี 

5. เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน  
ผลกำรประเมินแต่ละประเภทและสำขำ คณะกรรมกำรจะตัดสินผู้ที่ได้รับผลกำรประเมินให้ได้รับรำงวัล ดังนี้                  

1) รำงวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 
 2) รำงวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 3) รำงวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 4) รำงวัลระดับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่ำ ๖๐ คะแนน 

6.การมอบรางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 

             6.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของระดับเหรียญทอง จะได้รับโล่รำงวัล (เพียง 1 คน ในแต่ละประเภทและ
สำขำ) 
              6.2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติทุกรำงวัล  
7. เครื่องมือประเมิน 

7.1 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
      1) แบบเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
      2) แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
  3) แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
      4) แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
      5) แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
7.2 ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
      1) เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
      2) แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
      3) แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
      4) แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
7.3 ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

               1) เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
               2) แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
     3) แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
              4) แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
        7.4 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา/ ลูกจ้างประจ า/ธุรการโรงเรียน 
              1) แบบประเมินบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
     2) แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
     3) แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
              4) แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
 
 
 
 

 

หน้า395



ความนิยาม 

 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  
 ๒. ครูผู้สอน  หมำยถึง  ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และครูอัตรำจ้ำงทุกประเภท ที่ท ำหน้ำที่สอน 
ระดับปฐมวัย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
     ๓. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วย/ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ (บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)) 
    ๔. ลูกจ้ำง หมำยถึง ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำวที่ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน ในโรงเรียนและ
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒ 
     ๕. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม หมำยถึง ครูผู้สอนสังคมศึกษำ หรือประวัติศำสตร์ หรือหน้ำที่
พลเมือง 
     ๖. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หมำยถึง ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์ 
     ๗. ศิลปะ หมำยถึง ครูผู้สอนทัศนศิลป์ หรือดนตรี หรือนำฏศิลป์ 
     ๘. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หมำยถึง ครูผู้สอนแนะแนว หรือกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
          ๙ . SP Center หมำยถึ ง ศูนย์ส่ งเสริมประสิทธิภ ำพโรงเรียน  School Performance Center                 
(SP Center) 
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ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา 
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เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๑. การพัฒนา

ตนเอง 
๑. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่จัดโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาคม หรือ สถาบันวิชาชีพ

ผู้บริหารต่าง ๆ 
๓. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคม หรือ สถาบัน
วิชาชีพผู้บริหารต่าง ๆ 

๔. มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 
สมาคม หรือ สถาบันวิชาชีพผู้บริหารต่าง ๆ 

๕. มีการน าความรู้และประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่หน่วยงานในสังกัด
จัด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม สมาคมหรือวิชาชีพ
ครูของสถาบันต่าง ๆ ไปพัฒนา 

เกียรติบัตร / หนังสือ
ราชการ / ค าสั่ง / 
รายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
/ ID Plan /เอกสาร
การเผยแพร่ / 
ภาพถ่าย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒. การพัฒนา   
    หลักสูตร 
 

๑. ผู้บริหาร และครู มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

๒. คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

๓. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๔. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

๕. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ท้องถิ่น 

หลักสูตรสถานศึกษา 
/ หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย / 
ค าสั่งแต่งตั้ง / 
บันทึกการประชุม / 
ผลการวิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้เรียน และท้องถิ่น 
ฯลฯ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๓. การพัฒนา 

กระบวนการ    
จัดการเรียนการ
สอน 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด   

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูรายงานผลการเรียน และน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีสอน   

แผนการจัดการ
เรียนรู้ / แผนการจัด
ประสบการณ์ / 
บันทึกการประชุม / 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล / 
รายงานผลการเรียน 
/ สรุปผลการ
วิเคราะห์ผลการ
เรียน ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๔. การพัฒนา 
    สื่อนวัตกรรม   
    และ    
   เทคโนโลย ี

๑. มีแผน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและใช้
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

๒. ผู้บริหาร ครู และ ผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูประเมินและรายงานผลการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าผลการประเมินการใช้สื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มาปรับปรุง สื่อการเรียนรู้ 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม / 
แผนปฏิบัติการ / 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ / แผนการจัด
ประสบการณ์ / 
รูปภาพ / ทะเบียน
สื่อฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๕.  การส่งเสริม 
และสนับสนุน
การวัดและ
ประเมินผล          
การเรียนรู้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด าเนินการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูด าเนินการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน าผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหา 

5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวัดและประเมินผลกำร

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม / แผนการ
จัดการเรียนรู้ / 
แผนการจัด
ประสบการณ์ / 
รูปภาพ / บันทึก
การสอนซ่องเสริม / 
เครื่องมือวัดและ
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 

เรียนรู้ไปใช้พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลฯลฯ 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
๖. การวิจัยเพื่อ  

พัฒนา  
คุณภาพ 

    การศึกษา 
 
 
 
 
 

๑. มีแผน โครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการท าวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยไปใช้ 
๕. ยกย่องบุคลากรที่ท าผลงานวิจัย 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / 
รายงานการวิจัย 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๗. การนิเทศ 
ภายใน
สถานศึกษา 

๑. มีแผน โครงการการนิเทศภายใน  
๒. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

นิเทศภายใน 
๓. มีกระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายในที่ชัดเจน ปฏิทิน 

ค าสั่งแต่งตั้ง เครื่องมือ กิจกรรมการนิเทศท่ีหลากหลาย  
๔. ก ากับ ติดตามให้ครูผู้รับการนิเทศน าผลการนิเทศไปพัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ประเมินผล สรุปผล และน าผลไปพัฒนาการนิเทศภายในให้

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / 
เครื่องมือการนิเทศ 
ปฏิทินการนิเทศ 
บันทึกการนิเทศ  
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๘. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ 

๑. มีแผน โครงการ กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๒. ผู้บริหาร ครู  และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

๓. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

๔. มีการรายงานผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

๕. น าผลการประเมินภายใน  และ ภายนอกมาปรับปรุงพัฒนา

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / 
SAR / ผลการ
ประเมินภายนอก 
ฯลฯ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๙. การพัฒนา
บุคลากร 

๑.  มีโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
๒.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนา ๒ ปี ย้อนหลัง 

-   ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียน            
(ได้ ๑ คะแนน) 

-   ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียน 
    (ได้ ๒ คะแนน) 
-   ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจ านวนบุคลากรในโรงเรียน  
    (ได้ ๓ คะแนน) 

๓.   ผลการพัฒนาตรงตามความต้องการของโรงเรียนและมี
หลักฐานแสดงการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปพัฒนางาน
และพัฒนาตนเอง 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / ID 
Plan / หนังสือ
ราชการ / รายงาน
สรุปผลการเข้าร่วม
ประชุม อบรม  / 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ / แผนการจัด
ประสบการณ์ / 
เกียรติบัตร วุฒิบัตร 
ฯลฯ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ข้อ ๑ และ ๓ ได้ข้อ 
ละ ๑ คะแนน 

- ข้อ ๒ ได้คะแนนตามท่ีระบุไว้ในวงเล็บ ๑ – ๓ คะแนน 
๑๐. การสร้างขวัญ

ก าลังใจบุคลากร 
 

๑. มีแผน โครงการ กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรโดย
ทุกฝ่ายมีส่วนรว่มคิด 

๒. มีการด าเนินการตามโครงการ 
๓. มีการรายงานผลการด าเนินงาน        
๔. น าผลมาพัฒนาการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร    
๕. มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / 
รายงานโครงการ 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๑. การจัดท า 
      และการใช้

แผนปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือ 

๑.  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และน าผลมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีปัจจุบัน 

๒.  แผนปฏิบัติการมีองคป์ระกอบครบถ้วนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียน 

๓.  แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / รูปภาพ / 
รายงานโครงการ 
ฯลฯ 
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สถานศึกษา 

๔.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๕.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๒. การก ากับ  
ติดตามและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑.  มีแผนการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒.  แผนการก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานแสดง

องค์ประกอบของข้อมูล วิธีการ ก าหนดเวลาครบถ้วนชัดเจน 
๓.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบสอดคล้องกับความสามารถของ

บุคลากร 
๔.  ผู้รว่มงาน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการก ากับ ติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕.  การก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / แผนการ
ก ากับ ติดตาม / 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๓. การระดม  
      ทรัพยากร 
      เพ่ือการศึกษา 

๑.  มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๒.  มีการประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวาง
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๓.  การด าเนินการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

๕.  มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / แผน/แนว
ทางการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา / 
ทะเบียน / บัญชี 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๔. การพัฒนา  
      ระบบข้อมูล  
      และ   

สารสนเทศ 

๑. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานภาพรวมของ
โรงเรียน 

๒. มีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน แยกเป็นหมวดหมู่  

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / แผน/ข้อมูล
สารสนเทศ / 

หน้า402



รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 ๔. ระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน สะดวกต่อการน าไปใช้ 

๕. มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
ทะเบียน / บัญชี 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๕. การวางแผน
และใช้อาคาร
สถานที่ 

 
 

๑.  มีแผน ก าหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ 
๒.  บุคลากรในโรงเรียนส่วนรว่มในการจัดท าแผน  
๓.  มีการให้บริการ พร้อมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
๔.  มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย

และสวยงาม 
๕.  การใช้อาคารสถานที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและใช้ประโยชน์คุ้มค่า 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / แผน/ 
ทะเบียน / บันทึก
การใช้ การให้บริการ 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๖. การส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมแนะ
แนวและการ
จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.  มีโครงการ กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.  มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน 

พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ  
๓.  มีการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

๔.  มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได้ 

๕.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตาม
สภาพปัญหา 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / แผน/ 
ทะเบียน / รายงาน
โครงการ / เอกสาร
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรมแนะแนว 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๗. การ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือการศึกษา 

๑.  มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา   
๒.  มีกระบวนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีที่

หลากหลาย 
๓.  มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
๔.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
๕.  น าผลมาพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / ทะเบียน / 
รายงานโครงการ / 
รูปถ่าย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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๑๘. การสร้าง 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

 

๑.  มีแผนโครงการกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๓.  มีการให้บริการชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
๔.  มีเครือข่ายชุมชน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.  มีการประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการ

ประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / ทะเบียน / 
รายงานโครงการ / 
รูปถ่าย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๑๙. การจัดระบบ 
การตรวจสอบ
ควบคุมภายใน
มาตรฐานตาม 
ที่ คตง.ก าหนด   

      ทั้ง ๕ ด้าน  
 

๑.  การจัดสภาพแวดล้อมของระบบควบคุม  มีการสร้าง
บรรยากาศในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิด
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.  การประเมินความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ 
และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้  

๓. กิจกรรมการควบคุม  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีหลากหลาย
สม่ าเสมอตลอดไป สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อม  

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม ทันต่อการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ข่าวสารถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และ
สะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย มีการจัดล าดับ
ความส าคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดี  

๕.  การติดตามประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประจ า มีรายงานผลการประเมิน 

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / คู่มือการ
ควบคุมภายใน / 
รายงานโครงการ / 
รูปถ่าย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒๐. การจัด
สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

๑.  มีแผน โครงการ กิจกรรมการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

๒.  บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
๓.  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม

ค าสั่ง / บันทึกการ
ประชุม /แผนปฏิบัติ
การ / ทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ / 
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การเรียนการสอน 

๔.  มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ 

๕.  มีการประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 

รายงานโครงการ / 
รูปถ่าย ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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แบบเสนอชื่อ 
เพื่อเข้ำรับกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
***************************** 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน อ าเภอ.......................................................................... .จังหวัดกาญจนบุรี 
ต าแหน่งปัจจุบัน   

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................................... ................ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................ 

 ประเภทสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต ่๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา 
  ขยายโอกาสฯ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ชื่อ - สกุล.................................................................................... ........................................ 
  ๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด................................................................................. .................................. 

  ๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................ หมู่ที่ ............ ต าบล ....................... อ าเภอ.......................   
           จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................... 

         โทรศัพท์มือถือ .......................................E- mail................................................................ 
ส่วนที่ ๒  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

๒.๑ ต าแหน่ง/ปัจจุบัน ..............................................วิทยฐานะ.......................... ....................... 
๒.๒ โรงเรียน.....................................................อ าเภอ............................... ....จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.๓ ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน.............ปี 
๒.๔ ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดลงมาตามล าดับ) 
 
ปี  พ.ศ. ระดับชั้น/วุฒิกำรศึกษำ สถำบัน 

   
   
   
   
   

  
 

หน้า406



 ๒.๕ ประวัติการท างาน 
 

ปี  พ.ศ. ต ำแหน่ง โรงเรียน สังกัด 
    
    
    
    
    

  
   ๒.๖ ผลงานที่ภาคภูมิใจ / รางวัล / เกียรติบัตรดีเด่น   
         ๒.๖.๑ ได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัล (รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรเอกชน 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖4 พร้อมส าเนาภาพถ่ายหรือเอกสารหลักฐานประกอบ) 
 

วัน/เดือน/ปี รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

เจ้ำของรำงวัล 

ระดับ (ให้ท ำเครื่องหมำย  ) 
โรงเรียน/ 

SP Center 
อ ำเภอ./สพท./

จังหวัด 
ประเทศ/

กรม 
      
      
      
      

    
 ๒.๖.๒ ผลงานของครูหรือนักเรียนที่รับผิดชอบ  (รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานทางราชการหรือองค์กร

เอกชน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4 พร้อมส าเนาภาพถ่ายหรือหลักฐานประกอบ) 
 

วัน/เดือน/ ปี รำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำน 

เจ้ำของรำงวัล 

ระดับ (ให้กำเครื่องหมำย / ) 
โรงเรียน/ 

SP Center 
อ ำเภอ./สพท./

จังหวัด 
ประเทศ/

กรม 
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ส่วนที่  ๓   คุณลักษณะและผลงำนดีเด่นของผู้ขอรับกำรประเมิน   
๑) การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ภาคภูมิใจของครูหรือนักเรียน โรงเรียน และ ชุมชน 

(พร้อมหลักฐานประกอบ) 
................................................................................... .................................................................................

................................................................................................................ ................................................................... 
   ๒)   ผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จ และมีผลต่อครูหรือนักเรียน โรงเรียน 
และชุมชน (พร้อมหลักฐานประกอบ) 

..................................................................................................... ............................................................ 
................................................................................................................ ...................................................................... 

   ๓)   ผลการด ารงตนที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ศรัทธายอมรับตามจรรยาบรรณของ
ข้าราชการครู (พร้อมหลักฐานประกอบ) 

..................................................................................................... ............................................................ 
................................................................................................................ ..................................................................... 

 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ได้รับการเสนอ                           
        (..................................................)                                                                                  
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ............. . 

ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
................................................................................................................ .........................................................................
........................................................................ ....................................................................... 
                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 

                          (.............................................) 
                   ผอ.รร.......................................................... 

 
ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
................................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................................ ............................... 
                                                             (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรอง 

                          (.............................................) 
                           ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน............................................... 
 
หมายเหตุ   ส่งแบบเสนอชื่อ พร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ไม่เกิน 50 หน้ำ รวมภำคผนวก  
               (ไม่รวมปก ค ำน ำ สำรบัญ ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน 
               จ ำนวน ๓ เล่ม) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

๑. ชื่อ–สกุล............................................................ ศูนย์ส่งเสรมิประสิทธิภาพโรงเรียน..............................................   
อ าเภอ..........................................................จังหวัดกาญจนบุรี 

๒.  ต าแหน่งปัจจุบัน   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................................... ................ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................ 

๓.  ประเภทสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา 
  ขยายโอกาสฯ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา 

ผลกำรประเมินตนเอง รำยกำรประเมิน เอกสำร/หลักฐำน 
ใส่คะแนนประเมิน

ตนเอง เต็ม ๕ 
๑. (What) ท ำอะไร กำรพัฒนำตนเอง 
    (Why) ท ำท ำไม
.................................................................. 
    (How) ท ำอย่ำงไร ขั้นตอนวิธีด ำเนินงำน
................................................................... 
    ผลกำรด ำเนินงำน
................................................................. 
    ปัญหำ อุปสรรค์
................................................................... 
    ข้อเสนอแนะ
......................................................................... 

 

 ๒. การพัฒนาหลักสูตร  
 3. .….................  
 ๒๐. การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

ขอรับรองว่า............................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................ ......................................................... 
      ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 
     ต าแหน่ง..................................................................... 
                                                                     ........./.........................../............... 
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แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

--------------------------------------------------------- 
ผู้รับกำรประเมิน  

๒. ชื่อ–สกุล.................................................. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน......... ............   
อ าเภอ..........................................................จังหวัดกาญจนบุรี 

๒.  ต าแหน่งปัจจุบัน   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................................... ................ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................ 

 ๓.  ประเภทสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 
  ทั่วไป นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนข้ึนไป เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา 
  ขยายโอกาสฯ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา 

๔.  ผู้เข้ารับการประเมิน ประเมินตนเองตามรายการประเมิน ระดับคุณภาพ พร้อมบันทึกร่อยรอยหลักฐาน 
(เขียนด้วยลายมือ) และส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการทั้ง ๓ คน ในวันประเมินก่อนน าเสนอ  
ค ำชี้แจง  

1. แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  มีทั้งหมด  ๒o ข้อ  
2. เกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินระดับคุณภาพ   แบ่งเป็น  ๕  ระดับ (ตามคู่มือการประเมิน) 
3. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย  โดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน  

ตามสภาพจริง  การสัมภาษณ์/สอบถาม  ครู  นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง  หรือการสังเกตการบริหารหรือ
สังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน โดยในแต่ละรายการให้พิจารณากระบวนการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน  PDCA เป็นหลักในการประเมินผลงาน และให้พิจารณาตัดสินตามล าดับรายการประเมิน   
แล้วให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพที่ได้ ท าการประเมิน หากต้องการบันทึกรายละเอียด
การประเมิน ให้ลงในช่องบันทึก 

 ๔.   ผลการประเมิน มีดังนี้ 
๔.๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๔.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๔.๔ รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

๑ การพัฒนาตนเอง ๕   
๒ การพัฒนาหลักสูตร ๕  
๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕  
๔ การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๕  
๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕  
๖ การนิเทศภายในสถานศึกษา ๕  
๗ การส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๕  
๘ การพัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๕  
๙ การพัฒนาบุคลากร ๕  

๑๐ การสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ๕  

๑๑ การจัดท าและการใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ ๕  
๑๒ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕  
๑๓ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ๕  
๑๔ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ๕  
๑๕ การวางแผนและใช้อาคารสถานที่ ๕  
๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว 

และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕  

๑๗ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา ๕  
๑๘ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๕  
๑๙ การจัดระบบการตรวจสอบควบคุมภายใน 

มาตรฐานตามท่ี คตง. ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน  
๕  

๒๐ การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๕  
รวมคะแนน ๑๐๐  

 
                                     (ลงชื่อ)..............................................................กรรมการ 

                                  (...........................................................) 
              ......../......................../............. 
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แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ คนที่ 
๑ 

คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

ท่ามะกา ๑       
ท่ามะกา ๒       
ท่ามะกา ๓       
ท่ามะกา ๔       
ท่ามะกา ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจา ๑       
ห้วยกระเจา ๒       
ห้วยกระเจา ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธานกรรมการ 
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ......................................................................... กรรมการ  
(...............................................................) 

 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมการและเลขานุการ 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
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ประเภทครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
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เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน)  ๒ ปีการศึกษาย้อนหลัง 
๑. การพัฒนา 
ตนเอง 
(๑๐ คะแนน) 

1. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน  เกี่ยวกับกำรจัด 
    กำรศึกษำปฐมวัย 
2. เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำตนเอง  
    ตำมควำมต้องกำร  
3. รำยงำนผลของกำรเข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือศึกษำ 
    ดูงำน 
4. น ำเสนอหรือเผยแพร่ผลของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม อบรม 
    สัมมนำ หรือศึกษำดูงำน 
5. น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม กำรประชุม อบรม 
    สัมมนำ หรือศึกษำดูงำนมำพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ 

เกียรติบัตร/หนังสือ
ราชการ/ค าสั่ง/
บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ/รายงานการ
เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน              
ID Plan เอกสารการ
เผยแพร่ /เว็บไซด์   
/ภาพถ่ายแผนการ
จัดประสบการณ์
สัมภาษณ์ ผอ./ครู  
/เด็ก 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ในแต่ละข้อ ตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึน

ไป ได้ ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ( ๓๐ คะแนน) 
๒.๑ การศึกษาท า 
ความเข้าใจ
หลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย 

(๕ คะแนน) 
 
 
 
 

1. มีกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยปี (ในระดับชั้นที่สอน) 
2. มีกำรระบุมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ  
    พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
    พุทธศักรำช๒๕๖๐ 
3. มีกำรระบุตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง 
    ประสงค ์และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช  
    ๒๕๖๐  
4. มีกำรระบุสภำพที่พึงประสงค์ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือควำมสำมำรถที่ 
    คำดหวังในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ 
    ปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐  
5. มีกำรก ำหนดประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระท่ีควรเรียนรู้ ครอบคลุม 
    ทั้ง ๔ เรื่อง สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    ตัวบ่งชี้และสภำพที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับหลักสูตร  
    กำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
สัมภาษณ์ครู ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๒ การออกแบบ
การจดั
ประสบการณ์ 

(๑๐ คะแนน) 
    

๑. มีกำรก ำหนดหัวเรื่องหรือชื่อหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  
๒. หัวเรื่องหรือชื่อหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ เหมำะสมกับวัยและ

พัฒนำกำรของเด็ก ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก 
สอดคล้องกับสภำพและบริบทในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของ
เด็ก 

๓. กำรก ำหนดรำยละเอียดของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์มี
องค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน (มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และสำระกำร
เรียนรู้ทั้งประสบกำรณ์ส ำคัญและสำระท่ีควรเรียนรู้)  

๔. องค์ประกอบส ำคัญของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ สัมพันธ์กัน
ทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 

๕. กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภำพที่
พึงประสงค์ของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ในหน่วยนั้น ๆ 
สำมำรถน ำพำเด็กไปสู่ภำพที่พ่ึงประสงค์ตำมช่วงวัย 

๖. กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภำพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์
ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน 

๗. กำรก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้สัมพันธ์กับสำระที่ควรเรียนรู้
ของหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ และครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ 
ด้ำน 

๘. กำรก ำหนดรำยละเอียดของสำระกำรเรียนรู้ต้องเข้ำกับหัวเรื่อง
หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 

๙. กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ต้องประกอบด้วย ประสบกำรณ์
ส ำคัญ  และสำระที่ควรเรียนรู้  

10. กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้เมื่อครบทุกหน่วยกำรจัด 
      ประสบกำรณ์แล้ว ต้องมีสำระที่ควรเรียนรู้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ 
      ในหลักสูตร สถำนศึกษำปฐมวัย  

หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
แผนการจัด
ประสบการณ์ ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

๒.๓ การจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
(๑๐ คะแนน) 
 

 ๑. กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยสัปดำห์  
     ๑.๑ ออกแบบและก าหนดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการ 

เรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

     ๑.๒ ครอบคลุมกิจกรรมประจ าวันที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตลอดทั้งสัปดาห์ 

     ๑.๓ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
แผนการจัด
ประสบการณ ์ฯลฯ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

      ๑.๔ การก าหนดกิจกรรมมีความสมดุลของพัฒนาการ  ทุกด้าน 
      ๑.๕ แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ แสดงกิจกรรม 
            หลัก ๖ กิจกรรม  
๒. กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน 
      ๒.๑ มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (ประสบการณ์ส าคัญและ 
            สาระที่ควรเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการ 
            ประเมินผล) 
      ๒.๒ ความสอดคล้องของ ประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควร

เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการประเมินผล  
      ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดท่ีเหมาะสมตาม 
            ช่วงวัย 
      ๒.๔ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และมุมประสบการณ์ต่าง ๆ   
      ๒.๕ ใช้วธิีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีเกณฑ์การ 
            ประเมินชัดเจน 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
๒.๔ การน าผล
การประเมินไปใช้ 
     (๕ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. มีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และเป็นปัจจุบัน 
๒. การบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ครอบคลุมผลการจัด

ประสบการณ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

๓. มีการน าผลการประเมินมาจัดท านวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 

๔. ครูมีแผนและด าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

๕. มีการบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ เก่ียวกับการจัด 
ประสบการณ์ในเรื่องความยากง่ายของกิจกรรมที่ก าหนด ความ
เหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ 

หน่วยการจัด
ประสบการณ์ 
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ
เด็ก วิจัยในชั้นเรียน 
นวัตกรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ด้ำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ (สังเกตกำรจัดประสบกำรณ์)  ๔๐ คะแนน 

๓.๑ การน าเข้าสู่
บทเรียนและสรุป
บทเรียน 
(๑๐ คะแนน)  

๑. กิจกรรมเร้าความสนใจของเด็กและสอดคล้องกับเนื้อหาการ
เรียนรู้ 

๒. มีการบอกจุดประสงค์/เป้าหมายการเรียนรู้ 
๓. ใช้เวลาเหมะสมตามที่ก าหนดในแผนการจัดประสบการณ์ 
๔. มีการสรุปเรื่องที่เรียนรู้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. มีการมอบหมายงาน หรือสั่งให้เด็กเตรียมตัวล่วงหน้า 

แผนการจัด
ประสบการณ์ 
สังเกตการณ์จัด
ประสบการณ์ฯลฯ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
       ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๒ การจัดการ
ชั้นเรียน  
(๑๐ คะแนน) 

๑. ควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 

๒. มีการอธิบายวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 

๓. มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของเด็กเป็นระยะ ๆ และให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

๔. มีการจัดที่นั่งเรียน/จัดกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีการจัดประสบการณ์ 
๕. สามารถควบคุมดูแลชั้นเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง

เหมาะสม 

แผนการจัด
ประสบการณ์ 
สังเกตการณ์จัด
ประสบการณ์  
ฯลฯ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๓ การจัด
ประสบการณ์ 
 (๑๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตรงตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่   
    ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
2. ใช้วิธีกำรจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับเนื้อหำ/ทักษะที่ 
    ต้องกำรพัฒนำ 
3. มีกำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม ส่งเสริม 
    กำรเรียนรู้ของเด็กได้ตรงจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้และครอบคลุม 
    จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
4. มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

แผนการจัด
ประสบการณ์ 
สังเกตการณ์        
จัดประสบการณ์  
ฯลฯ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 
                 ดีมาก ได้ข้อละ ๓ คะแนน 

๓.๔ คุณลักษณะ
ของครูผู้สอน  
(๕ คะแนน) 

๑. การแต่งกาย บุคลิกภาพเหมาะสมกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้ 
๒. มีการใช้ค าชมเชย ค าพูดเสริมแรงเชิงบวก 
๓. ฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี รู้จัก

หน้าที่ของตนเอง เป็นต้น 
๔. ครูผู้สอนใช้ทักษะ/ความรู้ในเรื่องที่จัดการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ 
๕. ครูให้ความสนใจ ช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง 

แผนการจัด
ประสบการณ์ 
สังเกตการณ์       
จัดประสบการณ์  
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดประสบกำรณ์ ๒๐ คะแนน 
๔.๑ ผลการจัด
ประสบการณ์ที่มี
ต่อเด็ก 
(๑๐ คะแนน) 

ระดับ ๕ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ มีผลการประเมิน 
           พัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน อยู่ในระดับ ๓ 

ผลการประเมิน 
-ผลการประเมิน        
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 
หมำยเหตุ – การ
ตัดสินระดับคุณภาพ
แต่ละรายการ
พิจารณา ร้อยละ
ของเด็กต้องเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในแต่
ละระดับคุณภาพ 
กรณีท่ีรายการ
พิจารณาใด มีค่า
ร้อยละไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด การ
ตัดสินระดับคุณภาพ
ให้พิจารณาให้

ระดับ ๔ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มีผลการประเมิน 
           พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๓ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลการประเมิน  
           พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๒ เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลการประเมิน  
           พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ ๓ 
ระดับ ๑ เด็กปฐมวัยน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลการประเมิน 
            พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ ๓ 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
การคิดคะแนน = ผลการประเมินตามระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
 สอดคล้องกับร้อย

ละของเด็กตามผล
การประเมินแต่ละ
ประเด็น 

๔.๒ ผลการจัด
ประสบการณ์ที่
เกิดกับเด็ก ครู 
หรือโรงเรียน 
(๑๐ คะแนน) 

ระดับ ๕ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง  
           หรือรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับกรม  
           กระทรวง หรือ  ประเทศ 

เกียรติบัตร โล่
รางวัล 
หมำยเหตุ 
– การตัดสินระดับ
คุณภาพพิจารณา
รางวัลให้ใช้รางวัล
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาท่ีส่งเข้า
ประเมินเท่านั้น 

ระดับ ๔ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง  
           หรือรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับภาค 
ระดับ ๓ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง  
           หรือรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับ ๒ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่องหรือรางวัล 
           จากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับศูนย์ เครือข่าย หรือ 
           อ าเภอ 
ระดับ ๑ เด็กปฐมวัย ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง  
           หรือรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับโรงเรียน 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
การคิดคะแนน = ผลการประเมินตามระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 
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เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูดีเด่น ระดับปฐมวัย 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

................................................ 

๑. ชื่อ-สกุล...................................................ต าแหน่ง/วิทยฐานะ...........................โรงเรียน........................... 
๒. เสนอขอรับการประเมินประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา................................................. ....... 
    ชั้น...................................................................จ านวนนักเรียน..................... ........................................คน 
๓. มีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................จ านวน ๒ ปีการศึกษา ดังนี้ 
 ๓.๑ ปีการศึกษา.................................สอนนักเรียนชั้น........................................... ........................ 
 ๓.๒ ปีการศึกษา.................................สอนนักเรียนชั้น........................................... ........................ 
๔. ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีการศึกษาย้อนหลัง 

  ๑.๑ เข้ารว่มประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๒ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองตามความต้องการ  
                (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๓ รายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
                (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีรำยงำน วัน เดือน ปีท่ีรำยงำน 
   
   

๑.๔ น าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
                 (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ที ่ เรื่องท่ีน ำเสนอ/เผยแพร่ รูปแบบกำรน ำเสนอ/เผยแพร่ 
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๑.๕ น าความรู้และประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
                 มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง หน้า............)  

ที ่ เรื่องท่ีน ำมำใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรน ำมำใช้ 
   
   

    ด้ำนที่ ๒  กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ (๓๐ คะแนน) ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความจริง  
                 หรือเขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 ๒.๑  กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ (๕ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
    โครงสร้างรายวิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน 
 ๒.๒ กำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
    แผนหน่วยการเรียนรู้วิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ านวน  ๑ หน่วยการเรียนรู ้
 ๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   แผนการจัดการเรียนรู้วิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ านวน  ๑ แผนการเรียนรู้ 
 ๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ (๕ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเป็นปัจจุบัน (ชั้นที่เสนอขอรับการประเมิน) 
   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
   วิจัยในชั้นเรียน 
   แผนการสอนซ่อมเสริม 
   ด้ำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ (สังเกตกำรประสบกำรณ์) (๔๐ คะแนน) 
                 จัดประสบการณ์ ตามแผนการจัดประสบการณ์  
                      แผนการจัดประสบการณ์ (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
  ด้ำนที่ ๔  ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  
 ๔.๑  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   ผลการสอบปลายปีการศึกษาที่ผ่านมาในวิชาที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ ชั้นเรียน 
 ๔.๒  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำ   
                 ย้อนหลัง  
                (เป็นรางวัลที่ตรงกับวิชาที่ขอรับการประเมิน)  (เอกสารอ้างอิง หน้า............)  

ที ่ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ วัน เดือน ปีท่ีได้รับ 
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 ขอรับรองว่ารายงานและเอกสารอ้างอิงทั้งหมดนี้เป็นของ................................................................                        
(ชื่อ-สกุลผู้เสนอขอรับการประเมิน) ต าแหน่ง......................................โรงเรียน............................... .........จริง 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                                                 (..............................................................) 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................... ..... 
 
หมำยเหตุ  :  เอกสำรประกอบกำรประเมินรวมเอกสำรอ้ำงอิง ไม่เกิน 100 หน้ำ  
                 (ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน จ ำนวน ๓ เล่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า422



แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย 
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

……………………………………………… 
ผู้รับกำรประเมิน 
 ชื่อ – สกุล .....................................................................ต าแหน่ ง............................................... 
 โรงเรียน.................................................................  
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน..................................................... จังหวัดกาญจนบุรี 
ค ำชี้แจง 

๑. แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย มีทั้งหมด ๔ ด้าน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
-  ด้านที่ ๑ การพัฒนาตนเอง ( ๑๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (๓๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ ( ๔๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  

๒. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษาจากผลงงาน/เอกสาร/หลักฐาน
ตามสภาพจริง การสัมภาษณ์/สอบถาม ครู เด็ก หรือผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการจัดประสบการณ์ 
โดยในแต่ละด้านให้พิจารณาตามรายการพิจารณา และใส่คะแนนที่ได้ลงในแบบการประเมิน และ
บันทึกสิ่งที่พบเห็นในช่องบันทึก 

๓. ผลการประเมิน มีดังนี้ 
๓.๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๓.๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๓.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๓.๔ รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ระดับปฐมวัย 

 

ที ่ รำยกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐   
๑ การพัฒนาตนเอง ๑๐  

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ ๓๐  
๒.๑ การศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ๕  
๒.๒ การออกแบบการจัดประสบการณ์ ๑๐  
๒.๓ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ๑๐  
๒.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ ๕  
ด้ำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ 
           (สังเกตกำรจัดประสบกำรณ์) 

๔๐ 
 

๓.๑ การน าเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ๑๐  
๓.๒ การจัดการชั้นเรียน ๑๐  
๓.๓ การจัดการเรียนรู้ ๑๕  
๓.๔  คุณลักษณะของครูผู้สอน ๕  
ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐  
๔.๑ ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน ๑๐  
๔.๒ ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู หรือ

โรงเรียน 
๑๐ 

 

รวม ๑๐๐  
 

 
   

ลงชื่อ................................................................... กรรมการ 
(...............................................................) 

......../......................../.............. 
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แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับปฐมวัย 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..................................................... 

รำยวิชำ/กิจกรรม............................................................. 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ามะกา ๑       
ท่ามะกา ๒       
ท่ามะกา ๓       
ท่ามะกา ๔       
ท่ามะกา ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจา ๑       
ห้วยกระเจา ๒       
ห้วยกระเจา ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธานกรรมการ 
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมการ  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ....................................................... ................. กรรมการและเลขานุการ 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
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ประเภทครูผู้สอน ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
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เกณฑ์กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีการศึกษาย้อนหลัง 
๑ การพัฒนา
ตนเอง      
(๑๐ คะแนน) 

๑. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  ในเรื่องที่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมิน 

๒. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 
    ตามความต้องการ  
๓. รายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษา 
    ดูงาน 
๔. น าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม   
    อบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
๕. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อบรม 
    สัมมนา หรือศึกษาดูงานมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

เกียรติบัตร/หนังสือ
ราชการ/ค าสั่ง/
บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ/รายงานการ
เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน ID Plan            
เอกสารการเผยแพร่/
เว็บไซด์ /ภาพถ่าย 
แผนการจัด           
การเรียนรู้ 
สัมภาษณ์ ผอ./ครู                    
/นักเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ในแต่ละข้อ ตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึน

ไป ได้ ข้อละ ๒ คะแนน 
ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( ๓๐ คะแนน) 
๒.๑ การจัดท า
โครงสร้าง
รายวิชา 

(๕ คะแนน) 
 
 
 
 

๑. มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
๒. โครงสร้างรายวิชามีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน   
    (ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
    สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา (ชั่วโมง) น้ าหนักคะแนน)  
๓. คัดเลือก/จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
    กัน สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมกันเป็น 
    หน่วยการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
๔. การก าหนดเวลาเรียนของทุกหน่วยการเรียนรู้ รวมกัน 
    แล้วเท่ากับเวลาที่ก าหนดในโครงสร้างเวลาเรียนตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. การก าหนดน้ าหนักคะแนนของทุกหน่วยการเรียนรู้  
    รวมกันแล้วเท่ากับคะแนนระหว่างเรียน สอดคล้องกับ  
    สัดส่วนคะแนนตามที่โรงเรียนก าหนดในระเบียบวัดผล 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
สัมภาษณ์ครู 
ฯลฯ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน  
๒.๒ การ
ออกแบบและ
จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้         
(๑๐ คะแนน) 
    

1. มีหน่วยการเรียนรู้  ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและเป็น 
 ปัจจุบัน 

2. หัวเรื่องหรือชื่อหน่วยการจัดการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็น 
ถึงสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 

3. หน่วยการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน  
(มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด 
สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรม
การเรียนรู้ เวลาเรียน)  

4. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้   
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 

5. ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือ  
ผลการเรียนรู้ กับสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

6. ความสอดคล้องของ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือ 
ผลการเรียนรู้ กับ สาระการเรียนรู้  

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

8. ภาระงาน/ชิ้นงาน และ วิธีการวัดและประเมินผล  
สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หรือผลการเรยีนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถน าผู้เรียนไปสู่ภาระ
งาน/ชิ้นงานได้  

10. การก าหนดเวลาเหมาสมกับกิจกรรม และสามารถน าไป 
ปฏิบัติได้จริง 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการ
เรียนรู้สัมภาษณ์ครู 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๓ การจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้  
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและเป็น
ปัจจุบัน 

๒. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ แหล่งเรียนรู้/และวิธีการและเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล  

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ได้ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

๕. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส่งเสริมกระบวนการคิด  

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะสร้าง
ชิ้นงาน/ภาระงานได้ 

๗. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ผู้เรียนต้องสร้างภาระงาน/ชิ้นงานรวบ
ยอดได้ 

๘. มีการก าหนดวิธีการ เครื่องมือการวัดและประเมินผลผู้เรียนตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๙. ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ลักษณะของกิจกรรม 

๑๐. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  

หลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
สัมภาษณ์ครู 
ฯลฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
๒.๔ การน าผล
การประเมินไปใช้ 

(๕ คะแนน) 
 

๑. มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็นปัจจุบัน 
๒. มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมผลการจัดการ 
    เรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ ครอบคลุม 
    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๓. มีการน าผลการประเมินมาจัดท านวัตกรรม/วิจัยในชั้น 
    เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
๔. ครูมีแผนและด าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    ผู้เรียน/การสอนซ่อมเสริม 
๕. มีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการ 
    เรียนรู้ในเรื่องความยากง่ายของกิจกรรมที่ก าหนด ความ 
    เหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และข้อมูล 
    อ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการ
เรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน
นวัตกรรม ฯลฯ 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้ (สังเกตกำรณ์จัดกำรเรียนรู้)  ๔๐ คะแนน 

๓.๑ การน าเข้าสู่
บทเรียนและสรุป
บทเรียน 

(๑๐ คะแนน)  

๑.  กิจกรรมเร้าความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหา 
     การเรียนรู ้
๒.  มีการบอกจุดประสงค์/เป้าหมายการเรียนรู้ 
๓.  ใช้เวลาเหมะสมตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔.  มีการสรุปเรื่องที่เรียนรู้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕.  มีการมอบหมายงาน หรือสั่งให้นักเรียนเตรียมตัวล่วงหน้า 

แผนการจัดการ
เรียนรู้สังเกตการ
จัดการเรียนรู้ 
คลิปวีดีโอ 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
       ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

๓.๒ การจัดการ 
      ชั้นเรียน  

(10 คะแนน) 

๑. ควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ตามแผนการ 
    จัดการเรียนรู้ 
๒. มีการอธิบายวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน 
    อย่างชัดเจน 
๓. มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเป็น 
    ระยะๆและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
๔. มีการจัดที่นั่งเรียน/จัดกลุ่มสัมพันธ์กับวิธีการจัดการเรียนรู้ 
๕. สามารถควบคุมดูแลชั้นเรียนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

แผนการจัดการ
เรียนรู้สังเกตการ
จัดการเรียนรู้ 
คลิปวีดีโอ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
ได้อย่างเหมาะสม 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 

                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 
๓.๓ การจัดการ
เรียนรู้ 

(๑๕ คะแนน) 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 
    ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา/ทักษะที่ 
    ต้องการพัฒนา 
๓. มีการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริม 
    การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และครอบคลุม 
    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. มีเครื่องมือวัดประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
สังเกตการจัดการ
เรียนรู้/คลิปวีดีโอ 
 
 
 

 เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 
                 ดีมาก ได้ข้อละ ๓ คะแนน 

๓.๔ คุณลักษณะ
ของครูผู้สอน  

(๕ คะแนน) 

๑. การแต่งกาย บุคลิกภาพเหมาะสมกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้ 
๒. มีการใช้ค าชมเชย ค าพูดเสริมแรงเชิงบวก 
๓. ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้น า  
    ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น 
๔. ครูผู้สอนใช้ทักษะ/ความรู้ในเรื่องท่ีจัดการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ 
๕. ครูให้ความสนใจ ช่วยเหลอืผู้เรียนอย่างทั่วถึง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
สังเกตการจัดการ
เรียนรู้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
- ถ้าปฏิบัติตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

       พอใช้ ได้ข้อละ ๑ คะแนน 
                 ดี      ได้ข้อละ ๒ คะแนน 

ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐ คะแนน 
๔.๑ ผลการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ต่อผู้เรียน 

ระดับ ๕ ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
           เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ภาคเรียนที่ ๒/ 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔ ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
           เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ปลายปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
หมำยเหตุ –  
ผลการเรียนของ
ผู้เรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยี 
และคอมพิวเตอร์ 
(สาระท่ี ๔ 
เทคโนโลยี) และ
สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะเดียวกัน 
ให้ใช้ผล  ที่เกิดจาก
การสอน นั้น โดยคิด
สัดส่วนคะแนนเป็น
ค่าร้อยละและ
พิจารณาผลการเรียน
ระดับดีท่ีคะแนนร้อย
ละ ๗๐ 

ระดับ ๓ ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
           เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับ ๒ ผู้เรียน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
           เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับ ๑ ผู้เรียน น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
           เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
การคิดคะแนน = ผลการประเมินตามระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 
 

๔.๒ ผลการ
จัดการเรียนรู้ที่
เกิดกับผู้เรียน ครู 
หรือโรงเรียน 
(๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง หรือ 
           รางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับกรม  
           กระทรวง หรือประเทศหรือมีผลการทดสอบระดับชาติ          

(O-NET และ NT) สูงกว่าระดับประเทศ 
ระดับ ๔ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง หรือ 
           รางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับภาคหรือมีผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) สูงกว่าระดับสังกัด 
(สพฐ.)   

ระดับ ๓ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง หรือ 
           รางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับเขตพ้ืนที่หรือมีผล

การทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) สูงกว่าระดับ
จังหวัด 

ระดับ ๒ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง หรือ 
           รางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กร ในระดับศูนย์ 

เกียรติบัตร โล่รางวัล 
หมำยเหตุ–            
การตัดสินระดับ
คุณภาพพิจารณา
รางวัลให้ใช้รางวัล
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่ส่งเข้า
ประเมินเท่านั้น 
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รำยกำรประเมิน รำยกำรพิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน 
           เครือข่าย หรืออ าเภอหรือมีผลการทดสอบระดับชาติ              

(O-NET และ NT) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับ ๑ ผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน ได้รับการยกย่อง หรือรางวัลจาก 
           หนว่ยงานหรือองค์กร ในระดับโรงเรียนหรือมีผลการ 
           ทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) สูงกว่าปีการศึกษา 
           ที่ผ่านมา 
เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
การคิดคะแนน = ผลการประเมินตามระดับ X ๒ ดังนี้ 
      ระดับ ๕ = ๑๐ คะแนน 
      ระดับ ๔ =   ๘ คะแนน 
      ระดับ ๓ =   ๖ คะแนน 
      ระดับ ๒ =   ๔ คะแนน 
      ระดับ ๑ =   ๒ คะแนน 
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เอกสำรประกอบกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูดีเด่น ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

................................................ 

๑. ชื่อ-สกุล...................................................ต าแหน่ง/วิทยฐานะ...........................โรงเรียน........................... 
๒. เสนอขอรับการประเมินประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา........................................................ 
    ชั้น...................................................................จ านวนนักเรียน......................คน 
๓. มีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................จ านวน ๒ ปีการศึกษา ดังนี้ 
 ๓.๑ ปีการศึกษา.................................สอนนักเรียนชั้น................................................................... 
 ๓.๒ ปีการศึกษา.................................สอนนักเรียนชั้น........................................ ........................... 
๔. ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง (๑๐ คะแนน) ๒ ปีการศึกษาย้อนหลัง 

 ๑.๑ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับ  
                การ ประเมิน (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๒ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองตามความต้องการ  
                (นอกเหนือจากข้อ ๑.๑) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีพัฒนำ จัดโดยหน่วยงำน วัน เดือน ปี/สถำนที่ 
    
    

 ๑.๓ รายงานผลของการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
                (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ปีกำรศึกษำ เรื่องท่ีรำยงำน วัน เดือน ปีท่ีรำยงำน 
   
   

๑.๔ น าเสนอหรือเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
                 (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 

ที ่ เรื่องท่ีน ำเสนอ/เผยแพร่ รูปแบบกำรน ำเสนอ/เผยแพร่ 
   
   

  

หน้า434



๑.๕ น าความรู้และประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 
                 มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง หน้า............)  

ที ่ เรื่องท่ีน ำมำใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรน ำมำใช้ 
   
   

    ด้ำนที่ ๒  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (๓๐ คะแนน) ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความจริง  
                 หรือเขียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 ๒.๑  กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ (๕ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
    โครงสร้างรายวิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน 
 ๒.๒ กำรออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
    แผนหน่วยการเรียนรู้วิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ านวน  ๑ หน่วยการเรียนรู ้
 ๒.๓ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   แผนการจัดการเรียนรู้วิชาที่เสนอขอเป็นปัจจุบัน จ านวน  ๑ แผนการเรียนรู้ 
 ๒.๔ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ (๕ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเป็นปัจจุบัน (ชั้นที่เสนอขอรับการประเมิน) 
   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
   วิจัยในชั้นเรียน 
   แผนการสอนซ่อมเสริม 
    ด้ำนที่ ๓  กำรจัดกำรเรียนรู้ (สังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้) (๔๐ คะแนน) 
                 จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในเวลา 1 ชั่วโมง  
                      แผนการจัดการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
      ด้ำนที่ ๔  ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  
 ๔.๑  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน (๑๐ คะแนน) (เอกสารอ้างอิง หน้า............) 
   ผลการสอบปลายปีการศึกษาที่ผ่านมาในวิชาที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ ชั้นเรียน 
 ๔.๒  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู หรือโรงเรียน (๑๐ คะแนน) ๒ ปีกำรศึกษำ   
                 ย้อนหลัง  
                (เป็นรางวัลที่ตรงกับวิชาที่ขอรับการประเมิน)  (เอกสารอ้างอิง หน้า............)  

ที ่ ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ วัน เดือน ปีที่ได้รับ 
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 ขอรับรองว่ารายงานและเอกสารอ้างอิงทั้งหมดนี้เป็นของ.................................................. (ชื่อ-สกุลผู้เสนอ
ขอรับการประเมิน) ต าแหน่ง......................................โรงเรียน........................................จริง 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                                                 (..............................................................) 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................. 
 
หมำยเหตุ  :  เอกสำรประกอบกำรประเมินรวมเอกสำรอ้ำงอิง ไม่เกิน 100 หน้ำ  
                 (ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๓ เล่ม และแบบประเมิน จ ำนวน ๓ เล่ม) 
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แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปี .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

.................................................. 
ผู้รับกำรประเมิน 
 ชื่อ – สกุล .....................................................................ต าแหน่ง............................................ ... 
 โรงเรียน.................................................................กลุ่มสารการเรี ยนรู้....................................... 
 รายวิชา/กิจกรรม...............................................  
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน..................................................... จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ค ำชี้แจง 

๑. แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งหมด ๔ ด้าน คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
-  ด้านที่ ๑ การพัฒนาตนเอง ( ๑๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (๓๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ ( ๔๐ คะแนน)  
-  ด้านที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)  

๒. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยศึกษาจากผลงงาน/เอกสาร/หลักฐาน
ตามสภาพจริง การสัมภาษณ์/สอบถาม ครู นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยในแต่ละด้านให้พิจารณาตามรายการพิจารณา และใส่คะแนนที่ได้ลงในแบบการประเมิน 
และบันทึกสิ่งที่พบเห็นในช่องบันทึก 

๓. ผลการประเมิน มีดังนี้ 
๓.๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

 ๓.๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๓.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๓.๔ รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
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แบบบันทึกผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

 

ที ่ รำยกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

บันทึก 
เต็ม ได้ 

ด้ำนที่ ๑ กำรพัฒนำตนเอง ๑๐   
๑ การพัฒนาตนเอง ๑๐  

ด้ำนที่ ๒ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้ ๓๐  
๒.๑ การจัดท าโครงสร้างรายวิชา ๕  
๒.๒ การออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ๑๐  
๒.๓ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐  
๒.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ ๕  
ด้ำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนรู ้
           (สังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้) 

๔๐ 
 

๓.๑ การน าเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ๑๐  
๓.๒ การจัดการชั้นเรียน ๑๐  
๓.๓ การจัดการเรียนรู้ ๑๕  
๓.๔  คุณลักษณะของครูผู้สอน ๕  
ด้ำนที่ ๔ ประสิทธิผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒๐  
๔.๑ ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน ๑๐  
๔.๒ ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ครู 

หรือโรงเรียน 
๑๐ 

 

รวม ๑๐๐  
 

 
   

ลงชื่อ................................................................... กรรมการ 
(...............................................................) 

......../......................../.............. 
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แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..................................................... 

รำยวิชำ/กิจกรรม............................................................. 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ามะกา ๑       
ท่ามะกา ๒       
ท่ามะกา ๓       
ท่ามะกา ๔       
ท่ามะกา ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจา ๑       
ห้วยกระเจา ๒       
ห้วยกระเจา ๓       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธานกรรมการ 
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมการ  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมการและเลขานุการ 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
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ประเภท บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

และธุรกำรโรงเรียน 
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เกณฑ์ประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   
ประเภท บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

๑.ด้ำนควำมรวดเร็ว      
๑) มีความพร้อม  
และกระตือรือร้นใน
การท างาน 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔ 
 
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานบางครั้ง   
มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานบ่อยครั้ง 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นท างานรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด 
และครบถ้วนบ่อยครั้ง 
มีความพร้อมและกระตือรือร้นท างานรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด 
และครบถ้วนอยู่เสมอ 

๒) ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและงาน
ในหน้าที่ได้อย่าง
รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ  

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่ได้แต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตามก าหนดแต่ไม่ครบถ้วน 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่ได้ครบถ้วน 
แต่ช้ากว่าก าหนด 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตามก าหนดมีประสิทธิภาพบางครั้ง 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ 

๓) มีความสนใจงาน
และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้ 
อย่างรวดเร็ว 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

 
 
 
 
 
 

สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนบางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนน้อยได้ครบถ้วนทุกครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้ครบถ้วนบางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้เป็นอย่างดีรวดเร็วบางครั้ง 
สามารถแก้ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้เป็นอย่างดีรวดเร็ว ทุกครั้ง 

๔) อ านวยความ 
สะดวกแก่ 
ผู้รับบริการ          
ด้วยความรวดเร็ว 
ทันเวลา และเต็มใจ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
ระดับ ๓   
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 
 
 

 
 
 

อ านวยความสะดวกช้ากว่าเวลาแต่ด้วยความเต็มใจ  
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา แต่ไม่เต็มใจทุกครั้ง 
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา แต่ไม่เต็มใจบางครั้ง 
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจบางครั้ง  
อ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจทุกครั้ง 
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รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
๕)  มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานในหน้าที่
ให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้อย่างรวดเร็ว 

ระดับ ๑ 
ระดับ ๒ 
ระดับ ๓ 
 
ระดับ ๔ 
 
ระดับ ๕ 

 

มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ้างบางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ้างทุกครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
บ้างบางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าทีใ่ห้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอบางครั้ง 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอยู่เสมอ 

๒.ด้ำนควำมถูกต้อง 
๑) มีความรู้ความ 
สามารถและทักษะ
เทคนิค ด้านคน และ
ด้านความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
ระดับ ๑     สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมาปฏิบัติงาน 
               ที่รับผิดชอบได้เล็กน้อยบางครั้ง 
ระดับ ๒     สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมาปฏิบัติงาน 
               ที่รับผิดชอบได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ทุกครั้ง 
ระดับ ๓     สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมาปฏิบัติงาน 
               ที่รับผิดชอบแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์บางครั้ง 
ระดับ ๔     สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมาปฏิบัติงาน 
               ที่รับผิดชอบได้ถูกต้องบางครั้ง 
ระดับ ๕     สามารถน าความรู้และทักษะเทคนิค ด้านคน และด้านความคิดมาปฏิบัติงาน 
               ที่รับผิดชอบได้ถูกต้องทุกครั้ง 

๒) มีข้อมูล 
ที่ถูกต้องและชัดเจน 
 
 

 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔ 
  
ระดับ ๕ 

  มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องใช้เวลาในการสืบค้นทุกครั้ง 
  มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถสืบค้นหาได้ทุกครั้ง 
  มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนไม่ครบทุกรายการแต่สามารถ 
  สืบค้นได้ทุกครั้ง 
  มีข้อมูลที่ถกูต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรายการเป็นปัจจุบันพร้อมใช้  
  บางครั้ง 
  มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนครบถ้วนทุกรายการเป็นปัจจุบันสามารถสืบ 
  ค้นได้ทันทีเสมอ 
 
 
 
 
 
 

หน้า442



รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

๓) มีการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

ระดับ ๑  
ระดบั ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔ 
ระดับ ๕ 

 สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร 
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องบ้างบางครั้ง 
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องบ้างทุกครั้ง 
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนได้เป็นบางครั้ง 
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนได้เป็นอย่างดี
เสมอ 

๔) ศึกษาและ
แสวงหาความรู้ 
เพ่ือค้นหาวิธีการ 
ท างานใหม่ๆ ให้ 
เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจน   
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ บ้างในบางครั้ง 
แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ 
แสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ ให้เกิดความถูกต้องในบางครั้ง  
เป็นผู้ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ น ามา
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนบางครั้ง 
เป็นผู้ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพ่ือค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ น ามา
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนอยู่เสมอ 

๕) มีผลงานที่ส าเร็จ
เชิงประจักษ์ ซึ่งมี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องบางครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องทุกครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดทุกครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์มีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดเป็น
แบบอย่างต่อผู้อ่ืนได้บางครั้ง 
มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดเป็น
แบบอย่างต่อผู้อ่ืนได้ทุกครั้ง 

๓.ด้ำนควำมโปร่งใส   
๑) ปฏิบัติงานใน 
หน้าที่อย่าง           
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส 
 

ระดับ ๑   
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใสบางครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์ 
โปร่งใสทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์
โปร่งใสเป็นแบบอย่างได้บางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรมซื่อสัตย์
โปร่งใสเป็นแบบอย่างได้ทุกครั้ง 
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 ๒) มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  
และสื่อสารได้ 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
ระดับ ๕ 

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทุกครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้บางครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้ทุกครั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง 

๓) ปฏิบัติงานและ
บริการอย่างทั่วถึง  
มิใช่เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
 
 
 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔  
 
ระดับ ๕ 

ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
พึงพอใจบางครั้ง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
พึงพอใจทุกครั้ง 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึงพอใจทุก
ครั้งและเป็นแบบอย่างได้ 
ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงท าให้ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการพึงพอใจทุก
ครั้งและเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 

๔) ปฏิบัติงาน 
โดยมีหลักเกณฑ์ 
ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว  

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓  
ระดับ ๔  
 ระดับ ๕ 

ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์  
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวบางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวทุกครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวบางครั้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ อย่างถูกต้องไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวทุกครั้ง 

๔. ด้ำนใส่ใจบริกำร     
 ๑) มีความสามารถ    
ในการประสานงาน 
และสร้างความเข้าใจ
อันดีกับผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และผู้รับบริการเป็น
อย่างดี 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

สามารถประสานงานกับผู้อ่ืนบางครั้ง 
สามารถในการประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีเฉพะผู้บังคับบัญชา 
สามารถประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน    
สามารถประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  เพ่ือน
ร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการเป็นอย่างดีบางครั้ง 

  มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับบริการเป็นอย่างดีทุกครั้ง 

๒) มีความสามารถใน
การร่วมท างานเป็น
กลุ่ม สามารถจูงใจให้
เกิดการยอมรับและ

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
 
ระดับ ๓ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้บางครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนยอมรับ
บางครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับได้ และ   
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ให้ความร่วมมือแก่
ผู้ร่วมงาน 
และผู้รับบริการ 
เป็นอย่างดี 

   
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับและให้ความร่วมมือ
แก่ผู้อื่นทุกครั้ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน จูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ ให้ความร่วมมือ 
แก่ผู้อื่นและผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๓) เป็นผู้ให้บริการแก่
ผู้รับบริการด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม
และแนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
ระดับ ๕ 

ให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นบางครั้ง   
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นบ้าง แนะน าสิ่งที่ถูกต้องบางครั้ง 
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นให้ค าแนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ต่อ
ราชการบ้างแต่ไม่เสมอภาค   
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเสมอภาคและแนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการบางครั้ง 
ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการให้บริการ ด้วยความเสมอภาค  
แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อราชการทุกครั้ง 

๔) มีความสามารถ  
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้
ค าแนะน า  รวมทั้ง
ตอบข้อซักถามแก่ผู้
มารับบริการได้อย่าง
ชัดเจนอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒  
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้รับบริการ 
สามารถ สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า   
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า รวมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการได้อย่างชัดเจน
บางครั้ง 
สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้ความ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า รวมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการได้อย่างชัดเจน
ทุกครั้ง 

 ๕) มีความเข้าใจ 
ความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการที่
แท้จริงขอผู้รับบริการ
และให้ค าแนะน า 
ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการอยู่เสมอ 

ระดับ ๑  
ระดับ ๒   
 
ระดับ ๓   
 
ระดับ ๔   
 
 
ระดับ ๕ 

เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้รับบริการ  
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
และให้ค าแนะน าบ้าง 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเสมอ 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ 
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการบางครั้ง 
เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนอง 
ความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการทุกครั้ง 
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แบบประเมินบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ..................   
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
…………………………………………………………… 

ประเภท            บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             ธุรการโรงเรียน 
  ผู้รับการประเมิน   ชื่อ-สกุล................................................ ต าแหน่ง........................................ 

โรงเรียน /กลุ่มงาน/หน่วย.................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน.................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ค ำชี้แจง  ๑. แบบประเมินบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน  
                รายการประเมิน  ๔  ด้าน  คือ 
         ๑)  ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว  (๓๐%)   

๒)  ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  (๓๐%) 
                   ๓)  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  (๒๐%)  

๔)  ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจบริการ (๒๐%) 
   ๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษา ลูกจ้างประจ า และธุรการโรงเรียน  เป็นผู้ประเมินจากประวัติผลงาน โดยให้ค่า 
                คะแนนตามรายการประเมิน ตามระดับคุณภาพ มี ๕ ระดับ 
 ๓. ให้ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย โดยศึกษาจากผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน 

    ตามสภาพจริง  การสัมภาษณ์/สอบถามผู้ได้รับการประเมิน/ผู้เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์  
    หรือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการประเมินและให้พิจารณาตัดสินตามล าดับรายการ 
    ประเมิน  แล้วให้กรอกคะแนน ลงในช่องคะแนนที่ได้ท าการประเมินหากต้องการบันทึก 
    รายละเอียดการประเมินให้บันทึกลงในช่องบันทึก 
6. เอกสำรประกอบกำรประเมินรวมเอกสำรอ้ำงอิง ไม่เกิน 50 หน้ำ 
6. ผลกำรประเมิน มีดังนี้ 

๔.๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
 ๔.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
 ๔.๔ รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้ำนควำมรวดเร็ว          
   ๑) มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการท างาน        
   ๒) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่  
       ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

       

   ๓) มีความสนใจงาน และสามารถปฏิบัติงาน       
       ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 

       

  ๔) อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
      ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา และเต็มใจ 

       

  ๕) มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น         
      และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

       

รวมคะแนนด้ำนควำมรวดเร็ว        ............คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ.......... 

 
 
 
 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ  

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. ด้ำนควำมถูกต้อง 
   ๑) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เทคนิค   
       ด้านคน และด้านความคิดในการปฏิบัติงาน 
       ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 

      

   ๒) มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน       
   ๓) มีการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 
       อย่างถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๔) ศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อค้นหาวิธีการ 
       ท างานใหม่ๆ ให้เกิดความถูกต้องและชัดเจน 

      

   ๕) มีผลงานที่ส าเร็จเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความ  
       ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

      

รวมคะแนนด้ำนควำมถูกต้อง      .......คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๓๐                         ร้อยละ................ 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

    บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. ด้ำนควำมโปร่งใส        
   ๑) ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์  โปร่งใส       

   ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารได้อย่าง  
       กว้างขวาง 

      

   ๓) ปฏิบัติงานและบริการอย่างทั่วถึงมิใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง       
   ๔) ปฏิบัติงานโดยมีคู่มือและแนวทางเป็นหลักไม่ใช้ดุลยพินิจ 
       ส่วนตัว  

      

รวมคะแนนด้ำนควำมโปร่งใส      .......คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๒๐  ร้อยละ.............................. 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

บันทึก 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ด้ำนใส่ใจบริกำร   
   ๑) มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความเข้าใจ 
       อันดีกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
       และผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

      

   ๒) มีความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มสามารถจูงใจ  
       ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานและ 
       ผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

      

  ๓)  เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค เป็น 
       ธรรม และแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
       อยู่เสมอ 

      

  ๔) มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้บริการ  
      ด้วยความเต็มใจและให้ความ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
      รวมทั้งตอบข้อซักถาม แก่ผู้มารับบริการได้อย่างชัดเจน 
      อยู่เสมอ 

      

   ๕) มีความเข้าใจความจ าเป็นหรือความต้องการที่แท้จริง 
       ของผู้รับบริการ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ 
       ผู้รับบริการเพื่อตอบสนอง  ความจ าเป็นหรือความ 
       ต้องการที่แท้จริง ของผู้รับบริการอยู่เสมอ 

      

รวมคะแนนด้ำนใสใจบริกำร      .......คะแนน 
ค ำนวณน้ ำหนักร้อยละ  ๒๐                           ร้อยละ............. 
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 สรุปผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ....................................... (คะแนนด้ำน ๑+๒+๓+๔) 
       ผ่าน 
 
       ไม่ผ่าน 
 
ควำมเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    ............................................................................. ........................ 
................................................................................................................ ............................................ 

 (ลงชื่อ)................................................ กรรมการ 
                                                 (..................................................) 
                                  ต าแหน่ง................................................................... 
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แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  และธุรกำรโรงเรียน 

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ ประจ ำปี .............................. 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ามะกา ๑       
ท่ามะกา ๒       
ท่ามะกา ๓       
ท่ามะกา ๔       
ท่ามะกา ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจา ๑       
ห้วยกระเจา ๒       
ห้วยกระเจา ๓       
สพป.กจ.๒       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธานกรรมการ 
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมการ  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมการและเลขานุการ 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
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ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ 
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แบบประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น   ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  
โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒  ประจ ำปีงบประมำณ............................ 

เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒”  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

…………………………………………. 

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………..…………… 
โรงเรียน/กลุ่ม/หน่วย..................................ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน............................................ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

๑  การประเมิน 
๑.๑ การประเมินผลงานตามภารกิจหลัก  

     ๑.๒ การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
    1.3 เอกสำรประกอบกำรประเมินรวมเอกสำรอ้ำงอิง ไม่เกิน 50 หน้ำ 

        ๒. ผลการประเมิน มีดังนี้ 
              ๒.๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน 

     ๒.๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  คะแนนร้อยละ ๗๐ –   ๗๙ คะแนน 
     ๒.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง คะแนนร้อยละ ๖๐ –   ๖๙  คะแนน 
     ๒.๔ รางวัลระดับการเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนร้อยละ น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
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หัวข้อ รายการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน คะแนน
ที่ได้ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ผลงำนตำมภำรกิจหลัก 
๑.๑ ปริมาณผลงาน (พิจารณาจาก
ปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

๔ 
 

       

๑.๒ คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความ
ถูกต้องความครบถ้วน ความสมบูรณ์ และ
ความประณีตหรือคุณภาพอ่ืน ๆ) 

๔ 
 

       

๑.๓ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
(พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิต ของงาน หรือ
โครงการ) 

๔ 
 

       

๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ 
(พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของ
ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน) 

๔ 
 

       

๑.๕ ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่
ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่
ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบัติงาน หรือ
ภารกิจนั้น ๆ) 

๔ 
 

       

รวมคะแนนด้านผลงาน ๒๐        
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หัวข้อ รายการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน 
คะแนนที่ได้ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑   
๒. คุณลักษณะกำรปฏิบัติงำน 

๒.๑ ความสามารถ และความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน (พิจารณาจากความรอบรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานที่
เกี่ยวข้องและเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร 
ตั้งใจท างานให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหาและอุปสรรค) 

๔ 
 

       

๒.๒ ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย
เต็มใจ มุง่มั่นท างานให้ส าเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการท างาน) 

๔ 
 

       

๒.๓ การรักษาวินัย และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้าง (พิจารณา
จากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่
ดีในการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง
การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ
และค่านิยมของหน่วยงาน) 

๓ 
 

       

๒.๔ สภาพการปฏิบัติงาน (พิจารณาจาก
การตรงต่อเวลา การลาหยุดงาน              
การขาดงาน) 

๓ 
 

       

๒.๕ การวางแผน (พิจารณาจาก
ความสามารถ  ในการคาดการณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมายและวิธี
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม) 

๒ 
 

       

๒.๖ ความร่วมมือ (พิจารณาจากวาม
สามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นผลท าให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดี) 

 
๒ 
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หัวข้อ รายการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับการประเมิน 
คะแนน

ที่ได้ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๒.๗ ความคิดริเริ่ม  
(พิจารณาจากความสามารถ  
ในการคิดริเริ่มปรับปรุงงาน 
ให้เกิดผลส าเร็จได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
รวมทั้งมีความคิดเห็นมาใช้
ประโยชน์ต่อองค์กร) 

 
 
๒ 

 

       

 รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

๒๐        

 คะแนนรวม ๑+๒ ๒๐๐        

 
            ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
 
ควำมเห็นอื่น ๆ ของผู้ประเมิน    
................................................................................................................ .........................................................................
.............................................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ .................................. 
 

(ลงชื่อ).................................................................... กรรมการ 
(....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า455



แบบสรุปผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ  

โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ ๒ 
เพื่อรับรำงวัล “เพชรเสมำกำญจน์ ๒” ประจ ำปี .............................. 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 

SP Center ชื่อ – นำมสกุล 
คะแนนของกรรมกำร 

เฉลี่ย อันดับที่ 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ท่ามะกา ๑       
ท่ามะกา ๒       
ท่ามะกา ๓       
ท่ามะกา ๔       
ท่ามะกา ๕       
พนมทวน ๑       
พนมทวน ๒       
พนมทวน ๓       
ห้วยกระเจา ๑       
ห้วยกระเจา ๒       
ห้วยกระเจา ๓       
สพป.กจ.๒       

 
 
   

ลงชื่อ.......................................................................... ประธานกรรมการ 
(...............................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................................... กรรมการ  

(...............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................ กรรมการและเลขานุการ 
(...............................................................) 
      ......../......................../.............. 
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นางวรัญญา เพ็งจันทร์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 

ผู้จัดท า 
 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

Teacher and Educational Personnel Development Group 

   ฉบับที่ 2  ประจ าวันที่  4  มีนาคม  2565 
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การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 

 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
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การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 

 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล 
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      กำญจนบุรี เขต 2 ต ำบลหนองโรง 
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เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ 

อ้ำงถึง  หนังสือโรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ ที่ ศธ 01018.2056/268  
          ลงวันที่ 9 ธันวำคม  2564 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล   จ ำนวน  1   ฉบับ 

         ตำมหนั งสือที่ อ้ำงถึง ข้ำรำชกำรครูมีควำมประสงค์ขออนุญำตเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม          
(กรณีจดทะเบียนสมรส) เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล และขอแก้ไขข้อมูลในสมุดทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 นั้น    

         ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตามค าขอให้
ข้าราชการครูดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหลักฐำนทะเบียนประวัติและก.ค.ศ.16 เรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบมำพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
                   

               
 

 

      (นำยอรัญ  เทือกขันตี) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 082-4286029 
โทรสำร 0-3457-9338 
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บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เพิ่มคู่สมรส/เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ/เปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนชื่อสกุล 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง / โรงเรียน 

รายการที่ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง 

ค าน าหน้านาม เหตุที่เปลี่ยน / เอกสารอ้างอิง 

1. นำงสำวณัฏฐำ  แก้วประไพ 
1-7605-00111-79-2 

คร ู
โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ 
สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

นำงจิรณัฏฐำ  ทันวิมำ เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม /เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนชื่อสกุล 
1.หนังสือแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัว แบบ ช.3  ค ำขอที่ 
708/2564  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
ลว.26 พ.ย. 2564    
2. หนังสือแสดงกำรเปลี่ยนชื่อสกุล แบบ ช.5 ค ำขอที่ 
709/2564  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอชะอ ำ จ.เพชรบุรี 
ลว.26 พ.ย. 2564    
3. ใบส ำคัญกำรสมรส เลขทะเบียนที่ 362/19162 
ณ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอชะอ ำ ลว. 28 ก.ย. 2561  
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน,ส ำเนำบัตรประจ ำตัว-  
    ประชำชน 

 

       หมำยเหตุ     1. นำงจิรณัฏฐำ  ทันวิมำ ได้ยื่นค ำร้อง เมื่อวันที่ ........9  ธันวำคม  2564  ........ 
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นัยนา โอชา ขออนุญาตเปลี�ยนชื�อสกลุตามสามี

Quite a regular
 

เรยีน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2
 ดว้ยกลุม่บรหิารงานบุคคล กลุม่งานบาํเหน็จความชอบและทะเบยีนประวตั ิไดร้บัคาํรอ้งและหลกัฐานการขออนุญาตเปลี�ยนชื�อสกุลตามสาม ีราย

นางสาวพชัรยีา แซ่เจา ตาํแหน่ง คร ูโรงเรยีนอนุบาล พนมทวน (วดัรางหวาย) มคีวามประสงคข์ออนุญาตเปลี�ยนชื�อสกุล จาก “แซ่เจา” เป็น “คุม้แพง่”

และขอแกไ้ขขอ้มลูในสมดุทะเบยีนประวตัแิละ ก.ค.ศ.�� ดงัรายละเอยีดที�แนบ
 กลุม่งานบาํเหน็จและทะเบยีนประวตัไิดด้าํเนินการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้เหน็สมควรอนุญาตใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาดงักลา่ว เปลี�ยนชื�อตวัได ้
 การดาํเนินการ

1. ดาํเนินการเปลี�ยนแปลงลงในสมดุทะเบยีนประวตัแิละก.ค.ศ.�� (ก.พ.�)
 2. แจง้กลุม่งานอตัราฯกลุม่งานบาํเหน็จฯ และกลุม่งานการเงนิและบรหิารสนิทรพัย ์

 3. แจง้โรงเรยีนที�เกี�ยวขอ้งทราบ
 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณาลงนาม

  

วา่ที� ร.ต. หญงิ นยันา (นยันา โอชา)
 นกัทรพัยากรบุคคลปฏบิตักิาร

  

 

ไฟลแ์นบ:
  

 บนัทกึขอ้ความ.doc ขนาด: 45.00 KB; Hits: 0
 

 เอกสารแนบ.pdf ขนาด: 3,886.23 KB; Hits: 0
 

 นําสง่ แจง้ รร..doc ขนาด: 80.00 KB; Hits: 2
 

 

 

 

 

อรญั เทือกขนัตี Re: ขออนุญาตเปลี�ยนชื�อสกลุตามสามี

Home away from home
 

- ลงนามแลว้
 - แจง้
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ที่ ศธ 04018/158           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

      กำญจนบุรี เขต 2 ต ำบลหนองโรง 
                   อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  71140 

                       19  มกรำคม  2565 

เรื่อง  กำรขออนุญำตเปลี่ยนชื่อสกุลตำมสำมี 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพนมทวน(วัดรำงหวำย) 

อ้ำงถึง  หนังสือโรงเรียนอนุบำลพนมทวน(วัดรำงหวำย) ที่ ศธ 01018.1034/10   
          ลงวันที่ 17  มกรำคม  2565 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล   จ ำนวน  1   ฉบับ 

         ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ข้ำรำชกำรครูมีควำมประสงค์ขออนุญำตเปลี่ยนชื่อสกุลตำมสำมี และขอ
แก้ไขข้อมูลในสมุดทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 นั้น    

         ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตามค าขอให้
ข้าราชการครูดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหลักฐำนทะเบียนประวัติและก.ค.ศ.16 เรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบมำพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
                   

               
 

 

      (นำยอรัญ  เทือกขันตี) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 082-4286029 
โทรสำร 0-3457-9338 
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บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เพิ่มคู่สมรส/เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ/เปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนชื่อสกุล 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่ ชื่อ-สกุล (เดิม) ต าแหน่ง / โรงเรียน 

รายการที่ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนชื่อสกุล เหตุที่เปลี่ยน / เอกสารอ้างอิง 

1. นำงสำวพัชรียำ  แซ่เจำ 
1-7299-00211-73-3 

คร ู
โรงเรียนอนุบำลพนมทวน(วัดรำงหวำย) 
สพป.กำญจนบุรี เขต 2 

นำงสำวพัชรียำ  คุ้มแพ่ง เปลี่ยนชื่อสกุล 
1.หนังสือแสดงกำรเปลี่ยนชื่อสกุล แบบ ช.5 ค ำขอที่ 
15/2565  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอพนมทวน 
ลว. 7 มกรำคม 2565    
3. ใบส ำคัญกำรสมรส เลขทะเบียนที่ 6/43396 
ณ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอพนมทวน ลว. 7  มกรำคม  
2565 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน,ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

 

       หมำยเหตุ     1. นำงสำวพัชรียำ  คุ้มแพ่ง  ได้ยื่นค ำร้อง เมื่อวันที่ ........ 17  มกรำคม  2565 ........ 
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การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 

 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

 

 

มีหรือเลื่อนวทิยฐานะ 
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การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 

 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

 

 

การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง 
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ที่ ศธ 04018/ว 549                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2  
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                25  กุมภำพันธ์  2565 

เรื่อง  ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ค ำชี้แจง                                                                                จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   2. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ                                                               จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   3. บัญชีส ำรวจจ ำนวนและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร                                จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   4. บัญชีส ำรวจจ ำนวนและอัตรำค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ                               จ ำนวน 1 ฉบับ 
    5. บัญชีขอแก้ไขข้อมูลข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ                                    จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   6. แบบส ำรวจข้ำรำชกำรไปช่วย/มำช่วยรำชกำร                                    จ ำนวน 1 ฉบับ 
    7. แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนลูกจ้ำงประจ ำ                                     จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   8. แบบประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ                         จ ำนวน 1 ชุด 
                   9. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ          จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   10. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูฯ                                   จ ำนวน 1 ชุด 

เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน
2565) เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงให้โรงเรียน
ในสังกัดด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำบัญชีส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 
2565 ตำมแบบสิ่งที่ส่งมำด้วย (3) และ (4) โดยให้ตรวจสอบควำมถูกต้องกับข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
จัดส่งมำ (ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลอย่ำงละเอียด โดยเฉพำะข้อมูลอันดับและอัตรำเงินเดือน          
หำกมีควำมผิดพลำดจะส่งผลกระทบกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียนและภำพรวมทั้งเขตพื้นที่ฯ)          
หำกมีกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลให้จัดท ำบัญชีขอแก้ไขข้อมูลตำมแบบสิ่งที่ส่งมำด้วย (5) โดยพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรสีแดงในส่วนที่ขอแก้ไข เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ ท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน และ
ในกำรจัดท ำบัญชีส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ให้ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

1.1 กำรโอน/ย้ำย ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน หำกมีค ำสั่งรับโอน/ย้ำย ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2565 ให้นับตัวที่หน่วยงำนรับโอนหรือ        
รับย้ำย 

1.2 กำรรับโอนจำกหน่วยงำนต่ำงสังกัด และมีค ำสั่งรับโอนก่อนกำรเลื่อนเงินเดือน    
แต่ข้ำรำชกำรดังกล่ำวยังไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ หน่วยงำนที่รับโอนถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนและออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตำม 

1.3 กรณีช่วยรำชกำร ให้นับมีตัวอยู่ในหน่วยงำนที่ช่วยปฏิบัติรำชกำร ยกเว้นกรณีที ่  
มีกำรสั่งกำรให้กลับไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2565 ให้นับมีตัวที่
หน่วยงำนต้นสังกัด 

 
2. จัดท ำเแบบ... 

ด่วนมาก 
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2. จัดท ำเแบบส ำรวจข้ำรำชกำรไปช่วย/มำช่วยรำชกำร (ถ้ำมี) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (6)  
3. ให้ลูกจ้ำงประจ ำจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และแบบประเมินประสิทธิภำพ

ประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2564 ถึงปัจจุบัน และที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นถึงวันที่        
31 มีนำคม 2565 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (7) และ (8) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถแจ้งเพิ่มเติมภำยหลังได ้ 

4. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงปัจจุบัน และที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (9) และ (10) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถแจ้งเพ่ิมเติม
ภำยหลังได ้ 

ในกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ      
ให้เขียนตำมประเด็นที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4    
ไม่นับรวมเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ในเล่มรำยงำนให้แนบส ำเนำข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) มำด้วย)  

5. ส ำหรับโรงเรียนใดที่มีต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรปฏิบัติงำนอยู่ ให้ด ำเนินกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 1 ช่วงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่       
31 มีนำคม 2565 ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร (ผลกำรประเมินที่ได้     
ให้ เก็บรักษำไว้ที่ โรงเรียน) เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ ได้ ไปรวมกับผลประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของ             
พนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 2 ช่วงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565     
ผลกำรประเมินทั้งสองครั้งจะถูกน ำมำรวมกันแล้วหำรด้วย ๒ เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนรำชกำรในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร    
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและข้ำรำชกำรสูงสุด ให้จัดส่งเอกสำรหมำยเลข 1 – 8 
ภำยใน วันที่ 3 มีนำคม 2565 ส ำหรับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ (เอกสำรหมำยเลข 9 และ 10) ส่งภำยในวันที่ 15 มีนำคม 
2565 โดยจัดส่งเป็นเอกสำรโดยตรงทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                                                                     ขอแสดงควำมนับถือ 
           
 
 

 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร 0 3457 9234 ต่อ 206 
โทรสำร 0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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หมายเหตุ: วนัเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและหากเปลี่ยนแปลง สพป .จะแจ้งให้ทราบอกีคร้ังหนึ่ง    

    -     สถานศึกษาออกค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ส่ง สพป .กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 5 ชุด

    -  สพป. น าข้อมูลค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1 เมษายน 2565 เข้าระบบ จ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง

**วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565**

          -      จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ภายในวนัที่  1 พฤษภาคม  2565

     -      คณะกรรมการ พจิารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า

     -      คณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา พจิารณาเล่ือนเงินเดือนในเขตพื้นที่การศึกษา

ภายในวนัที่  22  เมษายน  2565

    -      สพป. น ำผลกำรพจิำรณำเลื่อนเงินเดอืนของข้ำรำชกำรในสังกดั  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ. กำญจนบุรี     

     -    กศจ. กาญจนบุรีออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือนทั้งหมดในสังกดั

ภายในวนัที่  30  เมษายน  2565

ภายในวนัที่  8  เมษายน  2565

         -  สพท. แจ้งวงเงินส าหรับใช้เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วนัที่ 1 เมษายน 2565

            และหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพจิารณาเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง   คร้ังที่ 1 (1 เมษายา 2565) และประกาศร้อยละ

       -    ผู้บังคบับัญชาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

            การเล่ือนเงินเดือน

      -     ให้ผู้รับการประเมินมารับทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล

      -     ประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินในระดบัดเีด่นและดมีาก

          -   โรงเรียนส่งแบบบัญชีรายช่ือและบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง  

              และครูที่มาช่วย/ไปช่วยราชการ  ณ  วนัที่  1  มีนาคม 2565

             ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.กาญจนบุรี เขต 2

      -    โรงเรียนจัดท าบัญชีรายละเอยีดเสนอขอเล่ือนเงินเดือน   เสนอต่อคณะกรรมการระดบัสถานศึกษา

     -     โรงเรียนรายงานผลการพจิารณาเล่ือนเงินเดือนต่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ภายในวนัที่  25  มีนาคม  2565

         -  คณะกรรมการเกบ็ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

          -   ลูกจ้างประจ า ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า

              (หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้)
              ในรอบคร่ึงปีที่แล้วมา  (1 ตุลาคม 2564  - ปัจจุบัน  และที่คาดว่าจะเกดิขึน้  ถึง 31 มีนาคม 2565)  

ภายในวนัที่  15  มีนาคม  2565

          -   ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการฯ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

              ในรอบคร่ึงปีที่แล้วมา  (1 ตุลาคม 2564  - ปัจจุบัน  และที่คาดว่าจะเกดิขึน้  ถึง 31 มีนาคม 2565)  
              (หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้)

ปฏิทนิการปฏิบัติงานการพจิารณาเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คร้ังที่  1  ( 1 เมษายน 2565)
ภายในวนัที่  3  มีนาคม  2565

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  2หน้า490

Sornchai HR
Highlight

Sornchai HR
Highlight

Sornchai HR
Pencil



หน้า491



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า492

Sornchai HR
Text Box

Sornchai HR
Text Box

Sornchai HR
Text Box



02 พ.ค. 2565  11:13:24พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นางสาว สุภาพร นางแย้ม

นางสาว วริยาพร ศรีทองทรัพย์

นางสาว วันดี ช้างเขียว

นางสาว ชุติมา ต่อแก้ว

นางสาว มณทนัญ กาฬภักดี

นางสาว จุฬารัตน์ หมูทอง

นาง จิรนันท์ เนตรยอง

นางสาว ดุษฎี พวงไทย

นางสาว สิริลักษณ์ พลอาภา

นางสาว เจนจิรา ลิ้มมงคล

นางสาว นภัสนันฐ์ เรืองกระจ่าง

นางสาว ทิฆัมพร นุ่นงาม

นางสาว อุไรพร ดอนเจดีย์

นางสาว จันทนา ดอนพรหมะ

นางสาว วราภรณ์ ใจรื่น

นาย จีรพัฒน์ บุญประเสริฐ

นาย ทัชชัย แก้วจีน

นางสาว ชญาณ์นันท์ แก้วทองพันธ์

นาย อัษฎายุทธ นุ้ยฉิม

นางสาว นิสาชล มีเท

นาง วันเพ็ญ การะภักดี

นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ

นาง ลภัสวีณ์ ห่อทองเลิศวัฒนา

นางสาว ศิริรัตน์ เกษมเทวินทร์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0006515

0006516

0006277

0006561

0006562

0001363

0005611

0005702

0005737

0005871

0005983

0005985

0006031

0006055

0006675

0005854

0006596

0005759

0005867

0005859

0006167

0005717

0005816

0005818

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คช00

คช00

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คช00

คช00

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000
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02 พ.ค. 2565  11:13:24พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 33

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง ลัดดา รักงาม

นาง มรกต ชมชื่น

นางสาว กิตติยา รักงาม

นาง ประยงค์ สันทัด

นางสาว สาลินี สารี

นางสาว จรรยา ชมภู

นาย ภูทัด จันทร์พัชรินทร์

นาง วนิดา ทองสุขใส

นาย สาธิต จิตร์ประเสริฐ

นาย ณัฐพงษ์ เจริญฉาย

นางสาว อัญชลี เจริญสุข

นางสาว เมธินี รอดประสิทธิ์

นางสาว สิริรัตน์ คงสิน

นางสาว เบญจพร กี่กระโทก

นาง อารีรัตน์ แก้วอินทร์

นาย กิตติพัทธ์ ทำของดี

นาย ชาติชาย ฉัตรทอง

นางสาว เพ็ญพิชชา กล่อมเกล็ด

นางสาว วิมลพรรณ ผลเกิด

นางสาว ธันย์ชนก ศรีโยธา

นางสาว สุรภีพรรณ ขาวหมวก

นางสาว สุนีย์พร ว่องไวอมรเวช

นางสาว ทิพวัลย์ กิมน้อย

นาง ดวงพร อ่อนละมัย

นางสาว กัลย์ณิศา หอมจันทร์

นางสาว ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0005663

0005664

0005665

0005667

0005669

0005670

0005671

0005672

0005673

0005674

0005675

0005676

0005677

0005678

0005679

0005680

0005681

0005682

0005683

0005684

0005685

0005686

0005687

0005688

0005689

0005690

คศ03

คศ02

คศ02

คศ02

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คช00

คศ01

คศ01

คศ02

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คศ03

คศ02

คศ02

คศ02

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คช00

คศ01

คศ01

คศ02

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02
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02 พ.ค. 2565  11:13:24พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 34

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 23,599.54จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาย วินัย วงษ์กล่อม

นางสาว พรพนา ธุระศรี

นางสาว ณัฐวรา เที่ยงธรรม

นาย สุเมธ สุฐาปัญณกุล

นาย จิรายุ ปิยภัณฑ์

นาย ชัยวัฒน์ แสงทอง

นาง อรชา วิสุทธิไพศาล

นางสาว ณัฐนันท์ แสงช้าง

นาย ทรรศน์ ปฏิทัศน์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0005691

0005790

0006143

0017359

0017989

0018052

0018225

0018772

0018851

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

23,599.54 บาท 

23,599.54 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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02 พ.ค. 2565  11:27:11พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาย บุญส่ง โซยรัมย์

นาย อรัญ เทือกขันตี

นาย ปกรณ์ ม่วงเจริญ

นางสาว จิรภา ศรีนวล

นางสาว พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า

นางสาว สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์

นาง ชลณา ม่วงหวาน

นาง เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

นางสาว ชนากานต์ วิหค

นางสาว นิภา สุขพิทักษ์

นางสาว สุภาพ จัดละ

นาง กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์

นางสาว ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ

นาง ปภาวริน เลิศอาวาส

นาย จิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพ

นาย ประพัฒ รุ่งเรือง

นาง กมลทิพย์ อิงปัญจลาภ

นาย วราศักดิ์ อินทสิทธิ์

นาง กัณฐิกา ชื่นใจ

นางสาว กิ่งกาญ จงประจันต์

นาย ศักดิ์ชาย ผิวสุข

ว่าที่ร้อยโท บุรินทร์ จงถวิล

นาง ศศินันท์ เสนแก้ว

นาย วินัย สีบานเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0005531

0005532

0005533

0005540

0005541

0005542

0005548

0005550

0005551

0005553

0005554

0005555

0005557

0005982

0005849

0006271

0005814

0006706

0006324

0006583

0006203

0006208

0006301

0006141

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000
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02 พ.ค. 2565  11:27:11พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 4

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นางสาว อัจฉรี จำนงกูล

นาง อัจฉรา รอดภัย

นางสาว อัจฉราภรณ์ บัวลังกา

นางสาว ธัญชนก ดอกพรม

นาย วรวิทย์ กลั่นบุศย์

นาง สมหมาย ลิขิตธนานันท์

นาย ณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์

นาย พิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ

นาย พินิจ แสนวัง

นาย สมนึก พงษ์สกุล

นาย เสวย เสนแก้ว

นางสาว ราตรี ทองศรี

นาย บรรพต ท่าน้ำตื้น

นาย วิรัช กุ้ยอ่อน

นาย จารึก วิหค

นาย วิชา จุลทรักษ์

นางสาว สุนิษา แสงแพร

นาย ธรรมะ เที่ยงธรรม

นางสาว เมลดา สุวรรณดี

นาย โกวิท ทั่วจบ

นางสาว กมลวัลย์ บุญจันทร์

นางสาว ปัทมา สายสอาด

นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ

นางสาว วารุณี ตะโกภู่

นาง ศศิตา เพลินจิต

นาย วรเทพ รักษาพงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0006230

0006156

0006650

0006255

0005894

0006109

0006479

0005712

0006180

0006598

0006615

0005587

0006632

0006403

0006404

0006380

0006381

0006451

0006452

0005780

0005781

0005944

0005945

0005751

0005752

0005558

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ04

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ04

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03
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02 พ.ค. 2565  11:27:11พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 5

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 9,613.35จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง นุสรา ทิพย์อุทัย

นาย สมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์

นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล

นาย บรรจง ปิ่นปฐม

นาย อิทธิกร อินต๊ะปัญญา

นางสาว จตุพร เชยสาคร

นางสาว ปณภัช ปัทมาธนาโชติ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

0005559

0006072

0006073

0005627

0005628

0005629

0005630

คศ03

คศ04

คศ02

คศ04

คศ03

คศ02

คศ02

คศ03

คศ04

คศ02

คศ04

คศ03

คศ02

คศ02

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

9,613.35 บาท 

9,613.35 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

หน้า499



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า500

Sornchai HR
Text Box

Sornchai HR
Text Box

Sornchai HR
Text Box

Sornchai HR
Text Box



02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง นราทิพย์ สอาดเอี่ยม

นางสาว หทัยทิพย์ มณฑาทัศน์

นาง อรพินธ์ ไชยสมทิพย์

นาย แมน คำวงษ์

นางสาว อุบลศรี ฟักจีน

นาง นงนุช ก้านเหลือง

นาง สายฝน บุญยัง

นาย ศรชัย ไชยวุฒิ

นางสาว ศศิธร สังข์ลาโพธิ์

นาย ทรงศักดิ์ พรมเนตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โอชา

นางสาว พรรณพิมล วิเศษสิงห์

นาง ภคอร บุตรพิมพ์

นางสาว เบ็ญจา กากะนิก

นางสาว อินทิรา ชิวปรีชา

นางสาว ณัฐกาญจน์ สมคิด

นาง มุคครินทร์ บุษภา

นางสาว ธิติยา อ่อนวิมล

นาย เจษฎา ตันธนะ

นาย วันรุ่ง พาสุทธิ

นางสาว ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

นาย ศุภภัทร์ สาดา

นาง ธิดารัตน์ ภัทรวังส์

นาง ลักขณา หมดทุกข์

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

4500150

4500151

4500152

4500165

4500166

4500167

4500168

4500169

4500170

4500171

4500172

4500173

4500175

4500176

4500177

4500178

4500179

4500180

4500181

4500182

4500183

4500184

4500185

4500186

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000

หน้า501



02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 2

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 2,640.45จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง ไข่มุก มีแสง

นางสาว ศศิพร ศรีแก้ว

นางสาว ณัฐณิชา ชัยยา

นางสาว ธนันธร ศรีลาวงษ์

นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร

นาง สุภาณี บัวงาม

นางสาว วัลภา สงวนศักดิ์

นาง อมรรัตน์ หะลีบุตร

นางสาว สุลี สุกใส

นางสาว วันวิสาข์ พรมเกตุ

นางสาว กาญจนา โฉมงาม

นาง กัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว

นางสาว สุรางค์ ธิตินิลนิธิ

นางสาว สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

4500187

4500188

4500189

4500190

4500156

4500158

4500159

4500160

4500161

4500162

4500163

4500164

4500191

4500192

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

2,640.45 บาท 

2,640.45 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง นราทิพย์ สอาดเอี่ยม

นางสาว หทัยทิพย์ มณฑาทัศน์

นาง อรพินธ์ ไชยสมทิพย์

นาย แมน คำวงษ์

นางสาว อุบลศรี ฟักจีน

นาง นงนุช ก้านเหลือง

นาง สายฝน บุญยัง

นาย ศรชัย ไชยวุฒิ

นางสาว ศศิธร สังข์ลาโพธิ์

นาย ทรงศักดิ์ พรมเนตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โอชา

นางสาว พรรณพิมล วิเศษสิงห์

นาง ภคอร บุตรพิมพ์

นางสาว เบ็ญจา กากะนิก

นางสาว อินทิรา ชิวปรีชา

นางสาว ณัฐกาญจน์ สมคิด

นาง มุคครินทร์ บุษภา

นางสาว ธิติยา อ่อนวิมล

นาย เจษฎา ตันธนะ

นาย วันรุ่ง พาสุทธิ

นางสาว ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

นาย ศุภภัทร์ สาดา

นาง ธิดารัตน์ ภัทรวังส์

นาง ลักขณา หมดทุกข์

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

4500150

4500151

4500152

4500165

4500166

4500167

4500168

4500169

4500170

4500171

4500172

4500173

4500175

4500176

4500177

4500178

4500179

4500180

4500181

4500182

4500183

4500184

4500185

4500186

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000
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02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 2

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 2,640.45จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง ไข่มุก มีแสง

นางสาว ศศิพร ศรีแก้ว

นางสาว ณัฐณิชา ชัยยา

นางสาว ธนันธร ศรีลาวงษ์

นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร

นาง สุภาณี บัวงาม

นางสาว วัลภา สงวนศักดิ์

นาง อมรรัตน์ หะลีบุตร

นางสาว สุลี สุกใส

นางสาว วันวิสาข์ พรมเกตุ

นางสาว กาญจนา โฉมงาม

นาง กัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว

นางสาว สุรางค์ ธิตินิลนิธิ

นางสาว สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

4500187

4500188

4500189

4500190

4500156

4500158

4500159

4500160

4500161

4500162

4500163

4500164

4500191

4500192

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

2,640.45 บาท 

2,640.45 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 

 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 

 

 

การพ้นจากราชการ 
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(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
                                

ที่ ศธ 0258/1267                                                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
        ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง  
        จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 13  มิถุนายน  2565 

เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/2096 
           ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที ่318/2565    
  สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565            จำนวน  1  ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งว่า             
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวบุบผา พัฒนมาศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ยื่นความ
ประสงค ์ขอลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วย 
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวลาออกจากราชการได้              
ตามความประสงค์ รายละเอียดดังสิ่งทีส่่งมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 
 

   
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานสรรหา บรรจแุละแต่งตั้ง 
โทร. 0-3456-4006 
โทรสาร 0-3456-4007 
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(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่  318/2565 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 

************************* 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 107 และมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539       
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จึงอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 
จำนวน 1 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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วัน เดือน เข้ารับราชการ ให้ออก 
อันดับ อัตราเงินเดือน ปีเกิด เม่ือวันท่ี ต้ังแต่วันท่ี 

1 นางสาวบุบผา  พัฒนมาศ  ค.บ. ครู ครูช านาญการพิเศษ 5082 0006228 คศ.3(4) 63,870 11 16 1 ไม่เป็นสมาชิก กบข. 

37106 00358 630 (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สิงหาคม ธันวาคม กรกฎาคม ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

อ าเภอพนมทวน 2507 2530 2565 บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

รับเงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
(แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 318/2565  ส่ัง ณ วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ท่ี วิทยฐานะ ต าแหน่งเลขท่ี
ช่ือ - สกุล

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุเลขท่ี

กรมบัญชีกลาง
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ที่  ศธ 04018/ว4040                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2                   
                               อ าเออพนมทวน จังววัดกาญจนบุรี  71140 

                                                           24  ธันวาคม  2564 

เรื่อง  อาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแวน่งครู ต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา  
        ต าแวน่งศึกษานิเทศก์ และต าแวน่งผู้บริวารการศึกษา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

อ้างถึง  1. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 
          2. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 
          3. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 
          4. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่ 30 สิงวาคม 2564 

   ตามวนังสือที่อ้างถึง  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและ             
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใว้ส่วนราชการและวน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
โดยใว้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น  ก.ค.ศ.ได้มีมติก าวนดอาระงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแวน่งครู ต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา ต าแวน่งศึกษานิเทศก์ และต าแวน่ง
ผู้บริวารการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน และการเขียนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยพร้อมวนังสือนี้  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงขอแจ้งใว้สถานศึกษาทราบและ
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ  

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  

    

                                                           (นายอรัญ  เทือกขันตี) 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนดต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
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ที่  ศธ 04018/ว455                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2                   
                               อ าเออพนมทวน จังววักกาญจนบุรี  71140 

                                                           18  กุมอาพันธ์  2565 

เรื่อง  แนวทางการก าเนินการตามวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 
       ทางการศึกษา สังกักส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต าแวน่งครู และต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัก 

อ้างถึง  1. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 
          2. วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาก้วย  1. แนวทางการก าเนินการตามวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
                      และบุคลากรทางการศึกษา สังกักส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแวน่งครู  

        2. แนวทางการก าเนินการตามวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา สังกักส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา 

   ตามวนังสือที่อ้างถึง  ก.ค.ศ.ไก้ก าวนกวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแวน่งครู และต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา โกยใว้ใช้บังคับตั้งแต่            
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป แล้วนั้น  ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไก้ตระวนักถึง
ความส าคัญของวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะกังกล่าว  จึงไก้จักท าแนวทางการก าเนินการ
ตามวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแวน่งครู และต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา รายละเอียก           
ตามสิ่งที่ส่งมาก้วยพร้อมวนังสือนี้ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงขอแจ้งใว้สถานศึกษาทราบและ 
แจ้งใว้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกักทราบต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและก าเนินการ  

          ขอแสกงความนับถือ 
                                                                  

    

                                                           (นายอรัญ  เทือกขันตี) 
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนกต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
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แนวทางการด าเนินการ 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ต าแหน่งคร ู

(ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 

 

ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กล ุม่สง่เสริมประสานการบริหารงานบคุคล 
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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือ  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  และต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรดังกล่ำวก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน จึง ได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำร            
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต ำแหน่งครู เพื่อให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และครอบคลุมเก่ียวกับกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

กระทรวงศึกษำธิกำร 
มกรำคม 25๖5 
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สารบัญ 
 
ค ำน ำ  
สำรบัญ   
ส่วนที่ ๑ บทน ำ  

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
นิยำมศัพท์ ส ำหรับต ำแหน่งครู  

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน   
องค์ประกอบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน   
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
กำรน ำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ค ำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
เกณฑ์กำรตัดสินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

ส่วนที่ 5 กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
คุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
วิธีกำรเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
รูปแบบกำรจัดท ำไฟล์วีดิทัศน์เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ค ำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
ด้ำนที่ 3  

แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 
กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญ 
ในต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

บรรณำนุกรม 
คณะผู้จัดท ำ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติไว้ว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
ที่ก าหนดให้ปฏิรูปประเทศไว้ ๖ ด้าน หรือ ๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้ก าหนดกิจกรรมและยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) ครอบคลุมผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้องและรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่อง
การด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งครู อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษาข้างต้น ในเรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครู
ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (๒) การพัฒนาวิชาชีพครู 
(๓) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (๔) การพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (๕) องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับ
ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ  
หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ
มากกว่าการจัดท าผลงานวิชาการ มีการบูรณาการการท างานที่เชื่อมโยงกัน โดยมีการประเมินที่ไม่ ยุ่งยาก
ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม จากงานวิจัยในโครงการการสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 
  

หน้า523



จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า จากรายงานของ  OECD/UNESCO 
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจากผลการศึกษาของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่าระบบการสนับสนุนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น การพัฒนาวิทยฐานะไม่ยึดโยงกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้างเวลาพอที่ครูจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนการสอนในรูปแบบชุมชนวิชาชีพ
และผู้บริหารโรงเรียนยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาครูรูปแบบชุมชนวิชาชีพ  
และปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
ซึ่งต้องมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร การก ากับและประเมินการสอนของครู การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาครู และสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน ตามล าดับ 
 ดังนั้น เพ่ือความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนปฏิรูปการศึกษา และแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้การวิจัยเป็นฐาน  
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าคัญ ในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหัวใจส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่  
ให้สอดคล้องกับเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบาย รวมถึงหลักการและแนวคิดในเชิงวิชาการ 
เ ช่ น  Back to school Focus on classroom Teacher Performance Powerful Pedagogies Students Outcomes 
Teacher as a Key of Success Execute and Learn Apply and Adapt Solve the Problem ) 
รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) 
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้องเรียน 
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (School as an Organization) การจัดระบบการบริหาร
การจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นงานหลักของครูและผู้อ านวยการ สถานศึกษา ลดความซ้ าซ้อน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนกับการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา ๕๔) และการคง
วิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน)  School Professional Community 
การจัดท า PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
การพัฒนาต่าง ๆ ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ในส่วนของครู ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ครูที่มีศักยภาพนอกจากจะต้องมีสมรรถนะ      
ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตาม
ศักยภาพ จึงได้น าความคิดเห็นของนักวิชาการและผลการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โดยครูต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ และต้องสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนด
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ตามภาพประกอบที่ ๑ ดังนี้ 
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ภำพประกอบที่ ๑ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู 

ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๙ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
คาดหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูได้ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ตามระดับวิทยฐานะ และท าให้กระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ
ตามหลักสูตร 
 2. ครูและผู้บริหารเข้าถึงห้องเรียนมากขึ้น ท าให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละห้องเรียน 
สามารถน ามาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้ข้าราชการครูได้ทราบถึง     
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะท าให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน และสามารถน าผลการพัฒนา  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดท าเอกสาร ประหยัดงบประมาณ  
ในการประเมิน และท าให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 ๕. เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมินวิทยฐานะ      
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน   
ลดความซ้ าซ้อนและงบประมาณในการประเมิน 
 ๖. ท าให้มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ       
ในการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ  
 - สรา้งการเปลีย่นแปลง 
 (Create an Impact) 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 - คิดค้นและปรับเปลีย่น 
 (Invent and Transform) 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 - ริเริ่มพัฒนา 
 (Originate and Improve) 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 - แก้ปญัหา 
 (Solve the problem) 

วิทยฐานะช านาญการ 

 
 - ปรับประยุกต ์
 (Apply and Adapt) 

 ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
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ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบ     
การประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ        
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมิน     
ตามภาพประกอบที่ 2 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ต าแหน่งครู 
  

ม.55 คงวิทยฐำนะ 

กำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

ต ำแหน่งคร ู

ม.54 เลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน 

  

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
ครูและมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

Performance Appraisal: PA 

กำรประเมินด ำรงวิทยฐำนะ 

รอบปีที่ 1 รอบปีที่ 2 รอบปีที่ 3 

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวทิยฐานะที่ขอรับ      
    การประเมนิ 
2. มีผลการประเมนิ PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด 
    โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบผ่านเกณฑ์ 
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กำรประเมินและผลงำนที่เสนอ 

 
ด้ำนที ่1 ทกัษะกำรจดักำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชัน้เรียน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - ไฟล์วีดิทัศน ์
 

 
ด้ำนที ่2 ผลลพัธก์ำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 - ผลงาน/ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ 
 

 

ด้ำนที ่3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ชช/ชชพ) 
 - ผลงานวิจัยการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชช) 
 - ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ (ชชพ) 
   (ตีพิมพ์เผแพร่บทความวจิัยในวารสารวชิาการ (TCI) ชชพ) 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน 
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นิยำมศัพท์ ส ำหรับต ำแหน่งครู  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0209.3/ว 9 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564) 
  “ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ” ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วย  
  “ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ  
  “รอบกำรประเมิน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง    
ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 “ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม
หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและด าเนินการ 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติ” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏ
ภายหลังการเรียนรู้ 
 “ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง     
ที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่ง  
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 “ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA 
หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ 
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

(Performance Agreement : PA) 

 ตามที่ ก .ค. ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   
เพ่ือให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
จึงได้จัดท าแนวทางการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ ดังนี้  

องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  ๑. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๒. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด              
การเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยนหรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา 
นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ 3 องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
  

ส่วนที่ 2 
ข้อตกลงประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)  ปรับประยุกต์ 
ครูช านาญการ   แก้ไขปัญหา 
ครูช านาญการพิเศษ   ริเริ่มพัฒนา 
ครูเชี่ยวชาญ    คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  สร้างการเปลี่ยนแปลง  

 

ส่วนที ่1 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู  

และภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
   การจัดการเรียนรู้ 
 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 

องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA 
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ต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

ให้ผู้เรียนม ี

สะท้อนให้ 
เห็นถึง 

กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ให้ข้าราชการครูจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด ตามวิทยฐานะ             
ของตนเองทุกปีงบประมาณ เมื่อครบคุณสมบัติและถึงเวลาเลื่อนวิทยฐานะให้เลือกประเด็นท้าทายเพ่ิมอีก ๑ ระดับ 
ตามระดับความคาดหวังของวิทยฐานะ ตามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 1/ส ในระดับวิทยฐานะ
ที่ด ารงอยู่ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามภาพประกอบที ่5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 4 การเขียนประเด็นท้าทายเมื่อใกล้ครบคุณสมบัติ 

 กรณีที่ข้าราชการครูย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใหม่ 

 กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้จัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางานในต าแหน่งครูกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ท าการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าข้อตกลงไว้เดิม 
ให้ข้าราชการครูจัดท ารายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่ 

 

 

  

 

กำรพัฒนำ 
ผลลัพธ์ 

กำรเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 

เป้ำหมำยและบริบท 
สถำนศึกษำ 

นโยบำยส่วนรำชกำร 
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

สอดคล้องกับ 

 ควำมรู ้

 ทักษะ 

 คุณลักษณะ 

 สมรรถนะที่ส ำคญั 
ตำมหลกัสตูร 

 
ข้อตกลง 

ในกำรพัฒนำงำน 

 คร ู
เพื่อแสดง

เจตจ ำนงว่ำ เสนอ 
ผอ.สถำนศึกษำ  ภำยในรอบปี 

กำรประเมิน 

 จะพัฒนำผลลัพธ์ 
กำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  เงินเดือน 

 วิทยฐำนะ 

 คง วฐ. 

 ประจ ำวิชำ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตำมแบบ PA 1/ส ของครูช ำนำญกำร 

ภำพประกอบที่ 5 แนวทางการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน  
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กำรน ำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๓ หมวด ๔ และแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะ      
และเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี 

2. ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามนัยมาตรา ๕๕ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด ๖ 

3.ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA ๑/ส  ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ

จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ผู้จัดท าข้อตกลง 

๒. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชาสามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้  
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒/ส 

๓. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA ๑/ส ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด ( Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA ๒/ส จากการปฏิบัติงานจริง 
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนา
งานตามข้อตกลงเป็นส าคัญโดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

  
 

 
 

  

แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

PA 1/ส 
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ส่วนที่ 3  
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครูทุกคน ต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง    
และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  
 ก.ค.ศ.  มีมติก าหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคล ากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ภาระงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนอง 
นโยบายและจุดเน้น (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน 
 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ    
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะบุคคล ( IP)            
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เป็นต้นและการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๓. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษาช่วยปฏิบัติงาน   
การบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 
 ๔. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 

จ ำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ ำ 

ระดับกำรศึกษำ/ประเภท 
จ ำนวนชั่วโมงสอน 

ตำมตำรำงสอน (ข้อ 2.1) 
จ ำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ ำ 
(ตำมข้อ 2.1 และข้ออ่ืนๆ) 

1. ปฐมวัย  ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 14 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษา 
    (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิศษ 
หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สปัดาห์ ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/สปัดาห์ 

4. การศึกษาพิเศษ 
    4.1 เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    4.2 ศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ 

 
ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สปัดาห์ 

ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สปัดาห์ 

 
ไม่ต่ ากว่า 14 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
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กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

 การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครูสามารถเลือกเขียนได้ตามแนวทาง ๓ รูปแบบ คือ การเขียนตามแบบครูนิด 
แบบครูหน่อย และแบบครูน้ า ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

  

1. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูนิด  
๑.๑ ศึกษาตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด จากคู่มือการด าเนินการ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ส านักงาน ก.ค.ศ.  
กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 72 – 101 (ตามระดับวิทยฐานะ) 

๑.๒ ตั้งค าถามกับตัวเองว่า “ต้องท างานใด เพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัด?” 
๑.๓ เริ่มเขียน PA จากส่วนที่ 1  
๑.๔ ในส่วนที่ ๒ ที่เป็นประเด็นท้าทายครูสามารถเลือกจากการเขียน 

ส่วนที่ ๑ หรือเลือกจากปัญหาที่มาจากห้องเรียนหรือวง PLC 
 

2. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูหน่อย 
๒.๑ คิดประเด็นท้าทาย โดยหาปัญหาที่แท้จริงอาจเป็นปัญหา 

จากบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรายบุคคล 
๒.๒ เริ่มเขียน PA ส่วนที่ ๒ โดยใช้กระบวนการตามท่ีครูถนัด 

เช่น วิจัย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ฯลฯ 
๒.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ โดยตั้งค าถามกับตัวเองว่า  

“ประเด็นท้าทายของเรา สามารถตอบตัวชี้วัดไหนได้บ้าง?”  
แล้วเขียนส่วนที่ ๑ บางส่วน 

๒.๔ เขียน PA ในส่วนที่ ๑ ให้ครบ โดยตั้งค าถามว่า 
“ต้องท างานใด เพ่ือตอบแต่ละตัวชี้วัดที่เหลือ?” 

 

 
3. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูน้ ำ 

๓.๑ คิดประเด็นท้าทาย โดยหาปัญหาที่แท้จริง อาจเป็นปัญหา 
จากบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรายบุคคล 

     ๓.๒ ตั้งค าถามกับตัวเองว่า “ประเด็นท้าทายนี้ สามารถอธิบายอย่างไร 
ได้บ้าง เพ่ือตอบทุกตัวชี้วัดในส่วนที่ ๑?” 

     ๓.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ - ๒ 
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โดยครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้ตามแนวทาง ดังนี้          
 1. การวิเคราะห์ปัญหา โดยการศึกษาสภาพปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีหรือในภาคเรียนผ่านมา 
 2. เลือกปัญหาและคุณภาพที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญ     
แล้วน ามาก าหนดเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของมาตรฐาน
ต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าของผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน พร้อมทั้งระบุเรื่องของ ประเด็นท้ำทำย 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 3. ระบุประเภทของห้องเรียนที่ผู้จัดท าข้อตกลงปฏิบัติจริง 

4. ระบุและเขียนส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  ได้แก่ 
 1) ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 2) งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู 
  2.1) เขียนระบุรายละเอียดของงาน (Tasks) ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร  
โดยอาจระบุการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่สอดคล้องกับประเด็นท้ำทำยใน ๑ รอบปีการประเมิน
ให้ครอบคลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งของครู ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ 

๒.๑.๑  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑.๒  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑.๓  ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒.๒) เขียนระบุผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดของงาน (Tasks) ตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากประเด็นท้าทาย 

๒.๓) เขียนระบุตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยจะต้องระบุปริมาณและหรือคุณภาพ        
ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ 
 5. ระบุและเขียนส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน โดยการเขียนระบุเรื่องของประเด็นท้าทายที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวั ง
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่า แล้วเขียนบรรยายรายละเอียดของประเด็นท้าท้ายตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สอน 
  เขียนบรรยายถึงสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ผู้จัดท าข้อตกลงเลือกมาเป็นประเด็นท้าทาย อาจระบุถึงผลการวิเคราะห์
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้  ตามบริบทของสถานศึกษา 
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 2) วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
  เขียนบรรยายและระบุถึงวิธีการ หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ ในการแก้ไข
ปัญหาผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษาอาจระบุถึงเครื่องมือกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของประเด็นท้าทาย 
 3) ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  ๓.๑) เชิงปริมาณ 
    เขียนระบุถึงจ านวนหรือปริมาณหรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้  ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที ่6 สรุปแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 
  ๓.๒) เชิงคุณภาพ 
    เขียนระบุถึงคุณภาพของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือ    
มีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามต าแหน่ง    
และวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ 
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แนวทำงในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลส่วนตัว 
(ครบถ้วน/ถูกต้อง) 

เลือกสภาพห้องเรียน 
ตามสภาพ 

การจัดการเรียนรู้จริง 

ประถมฯ/มัธยม  ห้องเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพืน้ฐาน 
ปฐมวัย   ห้องเรียนปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
ครูจัดท ำ PA (PA 1/ส) เสนอ ผอ.สถำนศึกษำ ทุกปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ปีถัดไป) 

 

1 ภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564) 

4. งำนตอบสนองนโยบำย 
    และจุดเน้น 

หมายถึง งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศกึษาธิการ 
           และส่วนราชการต้นสังกัด (สพฐ.) 
- การแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน.........................................ช่ัวโมง/สัปดาห ์
- ................................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
 

3. งำนพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ 
    ของสถำนศึกษำ 

1. งานบริหารงานวิชาการ......................................................ช่ัวโมง/สัปดาห ์
2. งานบริหารงานงบประมาณ................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
3. งานบริหารงานบุค..............................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
4. งานบริหารงานท่ัวไป..........................................................ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

2. งำนส่งเสริมและสนับสนุน  
    กำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. การพัฒนาหลักสตูรและการฝึกอบรม..................................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. การเตรียมการออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. การวัดและประเมินผล.........................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
4. .............................................................................................ช่ัวโมง/สัปดาห ์
5. .............................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห ์
6. การมสี่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...........ช่ัวโมง/สัปดาห ์

1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน 1. ช่ัวโมงตามตารางสอน รวมจ านวน.........ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังน้ี 
    กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวิชา..............................................ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวิชา..............................................ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวิชา..............................................ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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2. งำนที่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู (ให้ระบุรำยละเอียดของงำนที่จะปฏิบตัิในแต่ละดำ้นว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 

ลักษณะงำนทีป่ฏิบัต ิ
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนนิการพฒันา
ตามข้อตกลง ใน 1 
รอบ 
การประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลงที่
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางทีด่ีขึ้นหรือมี
การพัฒนามากข้ึน 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะงานทีน่ าเสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสตูร     
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้าง  
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และแหล่งเรียนรู้ การวัด และประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ ทีส่่งเสริม 
และพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

เขียนงานครอบคลุม 
มาตรฐานต าแหน่ง
ตามประเด็นท้าทาย 

เมื่อท าตามงาน   
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน  
(การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน) 

ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงแล้ว 
และสามารถวัดได ้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุน  
กำรจัดกำรเรียนรู ้
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวชิาการด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัตงิานวิชาการ  
และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา และ 
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 

เขียนงานทีส่นบัสนุน
ด้านที่ 1  

เมื่อท าตามงาน 
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน หรือ
หน่วยงานภายนอก 
(การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
สถานศึกษา หรือ
หน่วยงานภายนอก) 

ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงแล้ว 
และสามารถวัดได ้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการน าความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชพีมาใช้ใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

เขียนการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
ที่สอดคล้อง 
กับด้านที่ 1 หรือด้าน
ที่ 2 

เมื่อท าตามงาน 
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน ตนเองและ
วิชาชีพ  
(การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ตนเองและวิชาชีพ) 

ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
เปลี่ยนแปลง  
แล้วและสามารถวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

คว
ำม

สอ
ดค

ล้อ
ง

สภำพปัญหำ สำระหลักที่เลือก

ควำมคำดหวังตำมวิทยฐำนะ

มำตรฐำน ตัวชี้วัด ของสภำพปัญหำ

นโยบำย บริบทของโรงเรียน

แรงจูงใจ ควำมถนัดของตนเอง

ข้อสังเกต 

- ประเด็นท้าทายที่เลือกต้องสามารถ 

  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
- ประเด็นที่ 2 ประเด็นท้าทายควรเริ่มจาก 

  ครูเป็นผู้ก าหนด จากนั้นฝ่ายบริหารรวบรวม  
  ประเด็นท้าทายของคณะครูทั้งหมด 

  และสร้างเป็นประเด็นท้าทาย 

  ของฝ่ายบริหาร 

ตัวอย่ำง 
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

 

องค์ประกอบของกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนท่ีเป็นประเด็นท้ำทำย 

สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 1 
 แบบแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดรายปีของนักเรียน 

 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
 ผลการประเมินระดับชาติ 
 อ่ืน ๆ  

วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล 2 
 ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาประเด็นปัญหา 

 วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 ขั้นตอนการพัฒนา 

 อ่ืน ๆ  

ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง 3 ผลลัพธ์เชิงปริมำณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

ตำมควำม 
คำดหวัง 
ของวิทยฐำนะ 
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ส่วนที่ 4  
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

 คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ก าหนด  

องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย 
  1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของต าแหน่งครู ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง ทั้ง 3 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.4 การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
  1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
 ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 
  2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
  2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
  2.4 ประสานการร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล          
เพ่ือการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
  3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนรู้
  3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้ 
  1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ   
 ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ  

ต ำแหน่ง 
ระดับกำรปฏิบัติ 

ที่คำดหวัง 
รำยละเอียด 

ครูผู้ช่วย ปฏิบัติและเรียนรู้ 
(Execute & Learn) 

สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

คร ู ปรับประยุกต์  
(Apply & Adapt) 

สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน  
จนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

  ข. กรณีท่ีมีวิทยฐานะ  

วิทยฐำนะ 
ระดับกำรปฏิบัติ 

ที่คำดหวัง 
รำยละเอียด 

ครูช านาญการ แก้ไขปัญหา 
(Solve the Problem)  

สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูช านาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา          
(Originate & Improve)  

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูเชี่ยวชาญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้
คุณภาพ  
การเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าปรึกษาผู้อ่ืน 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล  
จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี  
ให้ค าปรึกษาผู้อ่ืน และเป็นผู้น า 

 ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์     
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้ง    
ให้ด ารงต าแหน่งครู ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนดกับผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ 

ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จากการปฏิบัติงานจริง            
ที่ได้ปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยค านึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ        
ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐานที่แสดงว่า     
ผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และไม่ควรบังคับให้ครูทุกคนประเมินในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้  
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คะแนน ระดับคุณภำพ รำยละเอียด 
1 ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับที่คาดหวังมาก 
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง/
มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

2 ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวชี้วัดนั้น    
อยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ 
ตามระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งและมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

4 ปฏิบัติได้ 
สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งและมีคุณภาพสูง
กว่ามาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
 การประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่ เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์     
การเรียนรู้ของผู้เรียน ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

 

คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ให้ผู ้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์

ช านาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอน 
จำกสถำนศึกษำอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำนั้น
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ ำนวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงดังกล่าว อาจพิจารณาแต่งตั้ง
ได้มากกว่า ๑ คณะ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนข้าราชการครู  
และบริบทของสถานศึกษา 

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู 
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 
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กรอบเวลำกำรประเมินแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนำงำน ( PA )  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ 7 การตั้งเป้าหมายการพัฒนางานตามข้อตกลง 

วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบการประเมิน 
โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
 ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอนทักษะ  
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้บรรยากาศชั้นเรียน 
พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้      
โดยข้าราชการครูไม่จ าเป็นต้องจัดท าแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมิน  

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
ข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน          

ตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
 

 
 
 

  

1   2 

แบบประเมินผล 
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

PA 2/ส PA 3/ส 

แบบสรุปผลกำรประเมิน 
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
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ส่วนที่ 5  
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดแบบเสนอขอรับการประเมิน         
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่จะขอรับการประเมินต้องยึดรูปแบบตามที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ก าหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัตผิู้ขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
๑. การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู

วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  

๒. มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งครู หรือในวิทยฐานะครูช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี  
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด 
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารง     
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.              
ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564) ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี 

ส าหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมี      
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้สิทธิ
นับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อ ๑.๓ ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลหลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ  
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
  ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
  ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ด้ำนที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) 
  การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

วิธีกำรเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 1. ข้ำรำชกำรครู ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบการประเมิน 
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 
3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

3.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวน ๑ ไฟล์ 
3.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จ านวน ๑ ไฟล์ 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 
5) ผลงานทางวิชาการ (ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
1) ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อม

หลักฐาน ให้สถานศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
2) ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน    

ส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA  ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 

 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐาน และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA 
 ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ 

ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งค าขอและหลักฐานต่าง  ๆในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
1) ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอจากระบบ DPA 

1.1 กรณีไม่มีคุณสมบัติ หรือ ข้อมูลค ำขอและหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืน         
พร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
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1.2 กรณีมีคุณสมบัตแิละส่งหลักฐานครบถ้วน 
1.2.1 ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
แล้วส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอผ่านระบบ DPA เพ่ือให้กรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 

เมื่อได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้ว ให้น าผลการประเมินเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  แล้วแจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษร        
ผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจ     
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ทั้งนี้ เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะแล้ว ให้ส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ 
DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 

 
 
 

1.2.2 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
- ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 

พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานในระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
- ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ หากปรากฏว่า

ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลค าขอและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อม เหตุผล 
ผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ 

- กรณีมีคุณสมบัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมิน 

กรณีปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการภายใน 
6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. 
เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอ่ืนแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต         
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อได้ผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วแจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน หน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 

วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
สั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
  

หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นค ำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม  
จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลกำรประเมินค ำขอที่ย่ืนไว้เดิมก่อน 
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วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูล   
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ทั้งนี้ เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะแล้ว ให้ส่งส าเนาค าสั่ง
ผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของกรมก าหนดในหมวด ๓  ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 

รูปแบบกำรจัดท ำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
  ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ PDF) 
   2. ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
    2.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึการสอน สามารถเลือกได้ว่าจะเอาคาบสอนใดมาน าเสนอ 
โดยต้องบันทึกระหว่างการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง และใช้กล้องถ่ายท าแบบตัวเดียว  
ไม่ต้องมีส่วนน า ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีการหยุดการถ่ายท า ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้อง  
ไม่แต่งเติมภาพด้วยเทคนิคใด ๆ ซึ่งต้องถ่ายจากมุมซ้ายหรือขวาหน้าห้องเรียน สาดมุมกล้องไปด้านหลัง
บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจน ครูอาจใช้ไมโครโฟนระหว่างการบันทึกภาพได้ ให้เน้นภาพองค์รวมของผู้เรียนครบทุกคน 
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 60 นาที 
    2.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่เสนอและสอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน โดยครูน าเสนอจริง      
แบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเอง สามารถแทรกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง 
แต่สามารถใช้โปรแกรมน าเสนอต่าง ๆ ได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 10 นาที 
  ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   น าเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติหลังจากการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยเสนอผลงาน ร่องรอย และชิ้นงาน
ของผู้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท าเป็น  
   1. ไฟล์วีดิทัศน์ บันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 10 นาที (1 ไฟล์) 
   2. ไฟล์ภาพให้มีค าอธิบายใต้รูปภาพ และไม่เกิน 10 รูป 
.   3. ไฟล์ PDF ต้องมีจ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
   ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์ 
  ด้ำนที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) 
   - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  เสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF 
   - วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  เสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF 
   ในส่วนของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ That - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 
และผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  

ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน  
   ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
   ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน   
โดยจ าแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน            

และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
1. ห้องเรียนของผู้ขอรับกำรประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้  
   1.1 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   1.2 ห้องเรียนปฐมวัย  
   1.3 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
   1.4 ห้องเรียนสายวิชาชีพ  
   1.5 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย 
   ซึ่งห้องเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 3 ประเภท คือ ข้อ 1.1 – 1.3  
2. องค์ประกอบกำรประเมิน  
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน      

แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
   (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน  
   (2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่  
   (3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้  
   (4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
   (5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้  
   (6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  
   (7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม  
   (8) ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
   (1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู  
   (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skills)    

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
   (3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)                   

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  
   (4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills)            

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  
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3. เกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring Rubric)  

    ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

    ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

4. วิธีกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
    ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

              ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการ          
ชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก   

    1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในวิชา/         
สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครูหรือด ารง       
วิทยฐานะ แล้วแต่กรณี  

    2) ไฟล์วีดิทัศน์จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย  
            (1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน                 
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบ        
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
                  (2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ 1) 

    ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
         ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน               
โดยพิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการ       
ชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล            
เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 
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ภำพประกอบที่ 8 หลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
         ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2              
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้  

วิทยฐานะครูช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 65 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
 1. องค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
  การประเมินและการให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
  ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 
   1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 
    1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
    2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
   1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
   1.4 การจัดท า การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน) 
  ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน 
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนและสร้าง        
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
 2. วิธีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
  2.1 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทาววิชาการซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้      
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบ PDF 
  2.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้        
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ            
ที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 
Citation Index Center (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
  - วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ   ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
 

   
แบบฟอร์ม 

กำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
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แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

 1. กรณียื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิม ไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด าเนินการไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 2. กรณียื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือ
มิได้ใช้สิทธิ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไม่สามารถยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อีก 
 3. หากประสงค์จะยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560
สามารถยื่นค าขอได้ 1 ครั้ง เพียงหลักเกณฑ์เดียว โดยต้องมีคุณสมบัติและยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
หากพ้นก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการตาม ข้อ 5.2 
 4. กรณีอยู่ระหว่างทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 หากจะยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ 
ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560 ให้ด าเนินการตาม ข้อ 3 
 5. กรณีประสงค์จะยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 
 5.1 บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแตว่ันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ 
 5.2 บรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 หากมีคุณสมบัติระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      
และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แต่มีการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ 3 รอบการประเมิน ให้ด าเนินการ    
โดยสามารถน าผลงานตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 มารวมได้ 
  1) การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566) 
       (๑.๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)      
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์     
หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ   
ว ๒๑/๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ปีการศึกษาโดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (๑.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 ) จ านวน 1 รอบการประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (๑.๓) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์   
วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 1 ไฟล์ 
    (1.4) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
     (1.4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ
ในข้อ (1.3) จ านวน 1 ไฟล์ 
     (1.4.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ         
ในการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในข้อ (1.3) จ านวน 1 ไฟล์ 
    (1.5)  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏ
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอในข้อ (1.4.1) 
จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล์ 
    (1.6)  ผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 
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   2) การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567) 
ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    (2.1) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์     
หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 1 ปีการศึกษา โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (2.2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (2.3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามข้อ (1.3 ) ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ 
ไฟล์วีดิทัศน์ ตามข้อ (1.4) จ านวน 2 ไฟล์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อ (1.5) จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล์ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามข้อ (1.6) 
ในรูปแบบไฟล์ PDF มาประกอบการพิจารณาด้วย 
   3) การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์       
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี 

   ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าว     
เข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านไปยังหน่วยงาน หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ        
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณ ี
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กรณีตัวอย่ำง  
 1. เป็นครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 และได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูตั้งแต่วันที่ 
5 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 
 เมื่อมคีุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยขอได้ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2565 (ยกเว้นผู้ที่ได้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน    
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไปแล้ว 
 2. บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 

 ๑. เมื่อมีคุณสมบัติครบตาม ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีหรือเลื่อน     
วิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 ๒. คุณสมบัติครบตาม ว 10/2554 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                                
3 กำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์เดิมในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรฯ ว 17/2552 
 นาย ก ด ารงต าแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีวุฒิปริญญาโทและมีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 
สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตาม ว 17/2552 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ครบ 4 ปี 

มีวุฒิ ป.โท โดยเงื่อนไข
เป็นไปตำม ว 26/2559 

ครูทุกคนต้องท ำ PA 
รอบท่ี 1 

30 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2558 1 ต.ค. 2560 
ต ำแหน่งครู ต ำแหนงครูผู้ช่วย 

30 ก.ย. 256๔ ๑ ต.ค. 256๔ 

สำมำรถยื่นค ำขอมีวิทยฐำนะครชู ำนำญกำร 

ตำมว 17/2552  
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 

ไม่เสียสิทธิ ์
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    ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 
 นาย ค ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด ารงต าแหน่งครู 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติครบ ๙ พฤษภาคม 2565 ยื่นค าขอครูช านาญการ ถึงส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 
 

 

 

 

 นางสาว เอ ด ารงต าแหน่งครู เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกายน 2561 สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะครู
ช านาญการ ตาม ว 9/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑๐ พ.ค. 2558 ๑๐ พ.ค. 2560 

ครูผู้ช่วย ครู ว 9/2564 มีผลบังคับใช้ 
ครูทุกคนเริ่มท า PA 

คุณสมบัติครบ ๙ พ.ค. 2565 ยื่นค าขอ 
ครูช านาญการ ถึง สนง.ศธจ./ส่วนราชการ 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 

1๖ พ.ย. 2561  1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 1๖ พ.ย. 2566 1๖ พ.ย. 2565 

๑ ต.ค. 256๔ ๑๐ พ.ค. 256๕ 

PA รอบที่ 1 

ระยะเวลำ 4 ปี ตำม ว 9/2564 

ได้สิทธิเร็วกว่ำเดิม 

ระยะเวลำ 5 ปี  
ตำม ว 21/2560 

ได้สิทธิ์ยื่นก่อน ว 21/2560 (1 ปี) เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขช่วงเปลี่ยนผ่ำน ตำม ว 9/2564 ดังน้ี 
คุณสมบัติ 
ข้อ 1.1 ด ำรงต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน 
ข้อ 1.2 มี PA =  1 รอบกำรประเมิน รวมกับรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนที่ 3 ตำม ว 17/2552  
     เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศกึษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์ หรือ รำยงำนผลงำน 
  ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) ตำม ว 21/2560 จ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ ์
ข้อ 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยฯ ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
    

ต ำแหนงครู 
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กรณีกำรน ำผลงำนตำมหลักเกณฑ์เดิมมำยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ต ำแหน่งครู) 

 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตาม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะและข้อ 3 
วินัย คุณธรรมฯ ) แต่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมิน          
ที่ก าหนดไว้ ประสงค์จะยื่นค าขอตาม ว 9/2564 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

ยื่นค ำขอปีงบประมำณ 

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมที่น ำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง) 
ผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลง PA 
ตำมหลักเกณฑ์ 
ว 9/2564 

ด้ำนที่ 1 ส่วนที่ 3 
หรือด้ำนที่ 3 แลว้แต่กรณีตำม  

ว 17/2552 

ผลงำนที่เกิดจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ตำม ว 21/2560 
(3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) 

2566 
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) 

เปรียบเทียบ 
2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 

1 ปีการศกึษา 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

รอบแรก 
(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 

2567 
(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) 

เปรียบเทียบ 
2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 

2 ปีการศกึษา 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

2 รอบ 
ปีงบประมาณ 65 + 66 

2568 
(1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) 

- - ครบ 3 รอบการประเมิน 

 

กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

 1. เมื่อข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. ให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
จากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงเป็นประจ าทุกรอบการประเมิน โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย 
 3. ข้าราชการครูที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่านการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบการประเมินใด           
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินต าแหน่ง        
และวิทยฐานะเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในรอบการประเมินนั้น 
 4. ข้าราชการครูที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบการประเมินใด        
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามนัยมาตรา 55 วรรคสองต่อไปในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 

 
 
 

คู่มือ 
กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง 

และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

 
 
 

ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ  
(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564) 

 

 
 
 

มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564) 
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บรรณานุกรม 

 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 2560.    
  (เอกสารอัดส าเนา). 
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔.๐ ก.หน้า 14. 2560. 
ส านักงาน ก.ค.ศ. คู่มือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู     

และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสารอัดส าเนา) 

         . มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564.   
     (เอกสารอัดส าเนา). 
         . ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ตามหนังสือที่อ้างถึง 
  ที่ ศธ 0๒06.3/ว21 ลงวันที ่30 สิงหาคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสาร 
  อัดส าเนา) 
ส านักนายกรัฐมนตรี. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรุงเทพมหานคร, 2561. (เอกสารอัดส าเนา). 
  
 
 

หน้า556



คณะผู้จัดท ำ 
 
คณะที่ปรึกษำ 
 1. นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก  ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นางสุวารี เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คณะท ำงำน   

 1. นายอนันต์ พันนึก  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ                                
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 3. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 4. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 5. นายชูชาติ แก้วนอก  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 6. นายพัชระ งามชัด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 7. นายอาวุธ ทองบุ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 8. นายปรีดี โสโป  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 9. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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 10. นายวาทยุทธ พุทธพรหม ผู้อ านวยการสถานศึกษา      
     โรงเรียนบ้านนางโอก (อ่อนอ านวยศิลป์) 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 11. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อ านวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

12. นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตูลวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

13. ส.ต.ท. เอกชัย จันทาพูน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา      
     โรงเรียนป่าซางเหนือ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
14. นางสุภาพร พาภักดี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 15. นายวุฒิชัย จ าปาหวาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 16. นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

17. นางสาวปาริชาติ เภสชัชา ศึกษานิเทศก์       
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

18. นางฉวีวรรณ โยคิน  ศึกษานิเทศก์        
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
19. นายนิธิวัฒน ์อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์        
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
20. นายนาวี เวทวงศ ์  ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 21. นางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์        
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

22. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์        
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 23. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์        
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
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24. นางขนิษฐา ภูชมศรี  ครู           
     โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
25. นางพิสมัย กองธรรม  คร ู         
     โรงเรียนบ้านจับไม้  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
26. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ ครู          
     โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
27. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย ครู          
     โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
28. นางสาวสุดคนึงนิจ โกษาแสง คร ู        
     โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 29. นางอัจฉรา เอ่ียมบ ารุง คร ู        
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
30. นางสาวบุตรียา รัตนมณี คร ู        
     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
31. นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล คร ู        
     โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
32. นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ คร ู        
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
33. นายร่มเกล้า ช้างน้อย  คร ู        
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
34. นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ ครู        
     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
35. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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36. นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37. นางสาวธัญญามาศ กนกากร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล 

    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

38. นางสาวชุล ี วราศรัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39. นางสาวนัยนา สาริกา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 40. นางเขมจิรา ฟ้องเสียง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
41. นางสาวปารณีย์  ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ         
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
42. นางนรินทร ดุษดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ         
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 43. นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
    ช่วยปฏิบัติราชการ 
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 44. นางสาวขวัญตา ด าสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 45. นางสาวภาพร ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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46. นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 47. นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 48. นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 49. นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 50. นางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 51. นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
52. นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 53. นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 54. นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม  พนักงานพิมพ์ดีด       
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------ 
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ที่  ศธ 04018/ว458                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2                   
                               อ าเออพนมทวน จังววัดกาญจนบุรี  71140 

                                                           18  กุมอาพันธ์  2565 

เรื่อง  การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ต าแวน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

อ้างถึง   วนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลงวันที่ 20 พฤษอาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  10 ประเด็น ข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                   ผู้บริวารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

   ตามวนังสือที่อ้างถึง  ก.ค.ศ.ก าวนดวลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแวน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแวน่งผู้บริวารสถานศึกษา โดยใว้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันที่                       
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  ซึ่งก าวนดใว้ผู้บริวารสถานศึกษาจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ               
ที่ ก.ค.ศ.ก าวนดทุกปีงบประมาณ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาใว้ความเว็นชอบ นั้น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ก าวนดใว้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย โดยใว้จัดท า
เป็นประเด็นท้าทายของสถานศึกษา  ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยพร้อมวนังสือนี้  ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น                 
ทั้งนี้  ใว้จัดส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/บก.) จ านวน 2 ชุด ใว้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  อายในวันที่ 28 กุมอาพันธ์ 2565 เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 พิจารณาใว้ความเว็นชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน               
ตามวลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าวนดต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ  

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  

    

                                                           (นายสมพร  พิลาสันต์) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

กลุ่มบริวารงานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าวนดต าแวน่ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสาร. 0-3457-9338 
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ส ำนกัพฒันำระบบบริหำรงำนบคุคลและนิติกำร 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

ต ำแหน่งผ ูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 

(ตำมหนงัสือส ำนกังำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวนัท่ี ๒๐ ตลุำคม ๒๕๖๔) 

 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

กล ุม่สง่เสรมิประสำนกำรบรหิำรงำนบคุคล 
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ค ำน ำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได ้ตระหน ักถ ึงควำมส ำค ัญของหล ักเกณฑ์และ 
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  และต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรดังกล่ำวก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement :  PA)  ทุกปีงบประมำณ เ พ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์         
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน      
และครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพ่ือคงวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนดและสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

   

 

 

กลุ่มส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มกรำคม  2565 
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 ส่วนที่ ๑     
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้                            
มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘    
จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติไว้ว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน  
ที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   พ .ศ.  ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐ ที่ก าหนดให้ปฏิรูปประเทศไว้  ๖ ยุทธศาสตร์   
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีสาระประเด็นส าคัญคือ มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี 
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ของประ เทศ ด้ านความ เท่ า เที ยมและความ เสมอภาคของสั งคม  และด้ าน  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
มีวัตถุประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) ครอบคลุม
ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จัก
ดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
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  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 
บริหารจัดการศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นระยะๆ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้ง  
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึง
ผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าการจัดท าผลงานวิชาการ มีการบูรณาการการท างานที่เชื่อมโยงกัน  
โดยมีการประเมินที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม   
  แต่จากงานวิจัยในโครงการการสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการ พัฒนาวิชาชีพครู :  
จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า  จากรายงานของ OECD/UNESCO  
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจากผลการศึกษาของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่าระบบการสนับสนุนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น การพัฒนาวิทยฐานะไม่ยึดโยงกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้ เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้างเวลาพอที่ครูจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนการสอนในรูปแบบ  
ชุมชนวิชาชีพ และผู้บริหารโรงเรียนยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาครูรูปแบบ
ชุมชนวิชาชีพ และปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู คือ ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งต้องมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร การก ากับและประเมินการสอนของครู  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาครู และสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน  
ตามล าดับ  

  ดังนั้น เพ่ือความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนปฏิรูปการศึกษา และแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดส าคัญ ในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหัวใจส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพกการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
เรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบาย รวมถึงหลักการและแนวคิดในเชิงวิชาการ เช่น  
Back to school คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสายงาน ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการท างานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน Focus on classroom การประเมินให้ดูที่ผลการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียน 
ดูที่สมรรถนะในการปฏิบัติงานจริงของครู (Teacher Performance) แผนการจัดการเรียนรู้ (Powerful 
Pedagogies) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน (Students Outcomes)  ครูเป็นกลไกส าคัญ (Teacher                     
as a Key of Success) ที่จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จ ครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ ได้แก่ ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and 
Learn) ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt) สามารถปรับประยุกต์ความรู้และศาสตร์การสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 
รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้ เรียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) สามารถปรับปรุงพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม            
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ได้สอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) สามารถสร้างสรรค์สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการท างานในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้องเรียน 
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (School as an Organization) การจัดระบบการบริหาร
การจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นงานหลักของครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลดความซ้ าซ้อน  
การประเมินผลการปฏิบัติ งานเ พ่ือเลื่อนเงินเดือนกับการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา ๕๔)                         
และการคงวิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน)  School Professional Community 
การจัดท า PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
การพัฒนาต่าง ๆ ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

  ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้น าความคิดเห็นของนักวิชาการและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมาจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ก.ค.ศ. ได้ก าหนดระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง รวมถึงต าแหน่งผู้บ ริหารสถานศึกษา  
มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ  
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                    
โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตามแผนภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่มา : ส านักงาน ก.ค.ศ. ,น.๖,๒๕๖4. 

ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้
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 ๑. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ มีภาวะผู้น าในการบริหารวิชาการ และบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน  
และคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. ผู้บริหารเข้าถึงครูและห้องเรียนมากขึ้น ท าให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ    
ของแต่ละห้องเรียน สามารถน ามาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  ๓. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้มีแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔. การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดท าเอกสาร ประหยัดงบประมาณ 
ในการประเมิน และท าให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 ๕. เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมินวิทยฐานะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน 
ลดความซ้ าซ้อน และงบประมาณในการประเมิน 
 ๖. ท าให้มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ 
ในการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ตั้ งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดท าข้อตกลง  
ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติ งานให้สูงขึ้นตามต าแหน่งและวิทยฐานะที่คาดหวัง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน 
และครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้สามารถน าไปเป็นแนวทางหรือปรับประยุกต์การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณาการ 
กับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน 
เพ่ือคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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นิยำมศัพท ์   
นิยำมศัพท์ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินต ำแหน่ง และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
  “ส่วนราชการต้นสังกัด” หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 “ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ  

   “รอบการประเมิน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง            
ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
    “ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู                   
และสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น เมื่อได้มีการด าเนินการ             
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้พัฒนาขึ้น 
  “ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน 
คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  “ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล” (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่าระบบ DPA 
หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔) 

 
มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ประเภท  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

สำยงำน  บริหำรสถำนศึกษำ 

ลักษณะงำนโดยท่ัวไป 

  สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชน
และเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ชื่อต ำแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อวิทยฐำนะ  รองผู้อ านวยการช านาญการ 

รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

ผู้อ านวยการช านาญการ  

ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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มำตรฐำนต ำแหน่ง 

ชื่อต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และบุคลากรในสถานศึกษารองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  การปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นการช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ซึ่งต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๕ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 

      ๑.๑ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดท า และพัฒนาหลักสูตรประสานงาน 
วิชาการ และน าหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

    ๑.๒ ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการด ารงชีวิต  
ในปัจจุบันและอนาคต 

      ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 

      ๑.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

      ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

    ๑.๖ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

      ๒.๑ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

      ๒.๒ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

    ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ  
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะ  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

      ๒.๔ บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      ๒.๕ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า 

๓. ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 

       ๓.๑ ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนา 
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน 

      ๓.๒ น านโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ  
และติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนด 

       ๓.๓ สร้างหรือน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 

      ๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

๔. ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 

      ๔.๑ สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๔.๒ จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย  
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพ่ือสร้างเครือข่าย              
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 ๕. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
    ๕.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 

    ๕.๒ มีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 และการจัดการศึกษา 

    ๕.๓ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 

    ๕.๔ สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
  ๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

๒. ด ารงต าแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
    ๒.๑ ต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ  
    ๒.๒ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
    ๒.๓ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าช านาญการ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ป ี
    ๒.๔ ต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

และมีความรอบรู้ทั่วไป 
๒. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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มำตรฐำนต ำแหน่ง 
 

ชื่อต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร 
ในสถานศึกษา และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ บริหารจัดการ
สถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชน และเครือข่าย รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๕ ด้าน ให้เชื่อมโยง 
และสอดคล้องกัน ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 

    ๑.๑ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้  วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดท า และพัฒนาหลักสูตร
ประสานงาน วิชาการ และน าหลักสูตรไปใช้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

    ๑.๒ ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการด ารงชีวิต  
ในปัจจุบันและอนาคต 

    ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 

    ๑.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

    ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     ๑.๖ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

    ๒.๑ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ในสถานศึกษาและบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

    ๒.๒ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

    ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ  
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะ  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

    ๒.๔ บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

    ๒.๕ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค  
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า 

    ๒.๖ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 

    ๓.๑ ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทาง เชิงรุกในการพัฒนา 
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน 

    ๓.๒ น านโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนด 

    ๓.๓ สร้างหรือน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 

    ๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 
ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

๔. ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 

    ๔.๑ สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ 
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    ๔.๒ จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 

 

 

หน้า577



๕. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

    ๕.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 

    ๕.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา 

    ๕.๓ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครู และผู้เรียน 

    ๕.๔ สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

๒. ด ารงต าแหน่ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

    ๒.๑ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
รองผู้อ านวยการช านาญการ 

    ๒.๒ ต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหาร 
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

    ๒.๓ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อ านวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

    ๒.๔ ต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า  

ควำมรู้และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และมีความรอบรู้ทั่วไป 

๒. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการและแก้ไขปัญหาการบริหารงานทุกด้าน  
มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                    
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี  
ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่า มีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน  
มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีการบริ หารงานทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับ คุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                       
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบตัิเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ ไม่น้อยกว่า  
๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                  
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่า มีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน 
มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และน าไปเผยแพร่ได้ มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                    
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                           
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมิน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า581



มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิ ชาการ                   
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการและแก้ไขปัญหาการบริหารงานทุกด้าน  
มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                      
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี                       
ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ   
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                   
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน  
มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีการบริหารงานทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับ คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                       
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิ ชาการ                     
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิ งกลยุทธ์และนวัตกรรม                                         
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา                      
การบริหารงานทุกด้าน มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                        
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและน าไปเผยแพร่ได้ มีการ
บริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                       
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า                           
๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                   
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา พัฒนา การบริหารงานทุกด้าน  
มีการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและงานวิจัย ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง 
และเป็นที่ยอมรับ มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                      
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืน และเป็นผู้น า 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

๑. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ 

๒. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
๓. ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
๔. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ภำระงำนส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว ๒๑ ลงวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ทุกสังกัด) 
  ก.ค.ศ. มีมติก าหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(ทุกสังกัด) ไว้ดังต่อไปนี้ 
           ๑. มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ าย เต็มเวลา  
และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           ๒. ให้มีการปฏิบัติการสอนด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ทั้งนี้การปฏิบัติการสอน ให้หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
   ๑) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา  
   ๒) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา  

  ๓) สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)  
  ๔) เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา  

   ๕) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  
  ๖) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน 
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ส่วนที่ ๒ 
แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
      ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๒) ผลการปฏิบัติ งาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                           
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้  ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๒ องค์ประกอบ ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ที่มา : ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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ค าชี้แจงและการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  “ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง 
ที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมิน 
จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบท
สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็น
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
    รองผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และมีภาระงาน 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๒) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ                       
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
และบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
            การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรก าหนดการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็น รูปธรรม  
ทั ้งนี ้ ในระหว่างการด าเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาย้าย  
หรอืรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    กรณีที่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณ                        
ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใหม่ 
 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  “ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง 
ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายใน
รอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
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   ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลง 
ในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
    ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และมีภาระงาน       
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ๒) ผลการปฏิบัติ งาน ด้ านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้ น าทางวิชาการ  
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้  ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
   การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรก าหนดการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้                      
ในระหว่างการด าเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาย้าย หรือรักษาการ               
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     1) กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใหม ่
    2) กรณีที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานในต าแหน่งครู กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ)    

(ศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. )  
 1. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  (แบบ PA ๑/บส) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) 
 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  (แบบ PA ๑/บส) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะช านาญการ) 
 3. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  (แบบ PA ๑/บส) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะช านาญการพิเศษ) 
 4. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  (แบบ PA ๑/บส) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) 
 5. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  (แบบ PA ๑/บส) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ) 
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ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน    
          ๑. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ  PA ๑ ให้เป็นไปตามบริบทและ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการ
พัฒนางานฯ จะต้องสะท้อนให้ เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและ 
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒ 

๒. การน าเสนอและการประเมิน “ผลลัพธ์ (Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators)” ไม่เน้นรูปแบบ
เอกสาร ให้ใช้วิธีการน าเสนอและประเมินเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากการบริหารและการจัดการศึกษา  
มีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฯ เป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ ๓  
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องการผลลัพธ์ 
ให้เกิดคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา          
ซึ่งผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานจะต้องเขียนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด คือ PA ๑/บส ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง และส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางาน    
ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา โดยมีแนวทางการเขียน ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้กรอกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบ PA ๑/บส ให้ตรงตามต าแหน่งและวิทยฐานะ
ของผู้จัดท าข้อตกลง 

๒. กรอกปีงบประมาณ  พ.ศ. ............ ของปีที่ท าข้อตกลงในการพัฒนางาน และระบุระหว่างวันที่        
๑ เดือนตุลาคม........... ของวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน............ ของวันสิ้นปีงบประมาณ 

๓. กรอกข้อมูลของผู้จัดท าข้อตกลง ได้แก่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ สถานศึกษา สังกัด อันดับ คศ.......... 
อัตราเงินเดือน  ในวันที่เขียนข้อตกลง 

๔. ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับประเภทของสถานศึกษา ซึ่งอาจกรอกระดับภาระงานที่รับผิดชอบ
ได้หลายระดับ 

ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   
๑) ภาระงาน ตามมาตรฐานต าแหน่ง ๕ ด้าน ให้เลือกท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง                   

ที่ตรงกับการปฏิบัติภาระงานของผู้จัดท าข้อตกลง 
วรรคสอง ภาระงานด้านวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการให้เลือกท าเครื่องหมาย  

ลงในช่อง   ที่ตรงกับการปฏิบัติภาระงานของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งอาจเลือกได้หลายข้อ 
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๒) งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน แสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ตามต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา โดยระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้  ในตารางตามแบบข้อตกลง              
ในการพัฒนางานที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้แก่ 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน(Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลงใน  
๑ รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน  
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ
พั ฒ น า ม า ก ขึ้ น ห รื อ
ผลสัมฤทธิ์สู งขึ้น (โปรด
ระบุ) 

ก.ค.ศ. ได้ระบุลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
2) ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
3) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม  
4) ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย 
5) ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 

ด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง
ใน ๑ รอบการประเมิน เพ่ือให้
ผู้จัดท าข้อตกลงระบุงานที่จะ
ด าเนินการ ให้ครอบคลุมและ
เป็นไปตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
โดยระบุรายละเอียดให้
สะท้อนตามระดับการปฏิบัติที่
คาดหวังในต าแหน่งและวิทย
ฐานะ เช่น ปรับประยุกต์  
แก้ไขปัญหา ริเริ่มพัฒนา 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้าง
การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

ระบุผลลัพธ์จากงาน 
(Tasks) ที่ระบุว่า 
จะด าเนินการตาม
ข้อตกลงในตารางช่องที่ 
๒ ที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา 

ระบุตัวชี้วัดทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ               
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษาท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 
 

 
 แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (แบบภาพรวม) มีแนวทางการเขียน
ข้อตกลงที่ส าคัญจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจจากการบริหารจัดการสถานศึกษา                   
และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีหรือในภาคเรียนที่ผ่านมา ตามเป้าหมายภาระงานและหน้าที่
รับผิดชอบหลักตามบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลโดยตรง              
ต่อผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา แล้วเลือกปัญหาหรือคุณภาพที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครูและสถานศึกษา ที่ เป็นประเด็นที่ส าคัญ และน ามาก าหนดเป็นข้อตกลง               
ในการพัฒนางานให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ของต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าของผู้จัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน พร้อมทั้งระบุเรื่องของประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
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ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ครูและสถำนศึกษำ 
ให้ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานระบุเรื่องของประเด็นท้าทายที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ 

การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่า แล้วเขียนบรรยายรายละเอียดของประเด็น 
ท้าท้ายเกี่ยวกับสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจ วิธีการด าเนินการให้บรรลุผลและผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
ดังต่อไปนี้ 

๑) สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 
 เขียนบรรยายถึงสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผล 

ต่อผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ที่ผู้จัดท าข้ อตกลงเลือกมาเป็นประเด็นท้าทาย                       
อาจระบุถึงผลการวิเคราะห์และแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตามบริบทของสถานศึกษา 

๒) วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
เขียนบรรยายและระบุถึงวิธีการ หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา ควรระบุถึงเครื่องมือ 
กระบวนการหรือข้ันตอนในการด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของประเด็นท้าทาย 

๓) ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
๓.๑)  เชิงปริมาณ 

เขียนระบุถึงจ านวน หรือปริมาณ หรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน หรือครู 
หรือสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ 
อาจระบุเป็นข้อๆ 

๓.๒)  เชิงคุณภาพ 
เขียนระบุถึงคุณภาพของผู้ เรียน หรือครู หรือสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึง 

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ  
การปฏิบัติงานที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ 
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ส่วนที่ ๔   
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ก าหนด  
องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง  

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามแบบประเมินโดยการประเมินให้ด าเนินการตามองค์ประกอบ  
ที่ก าหนด มี 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง  
ทั้ง ๕ ด้าน จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จ านวน ๖ ตัวชี้วัด 
1) การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญและปฎิบัติการสอน 
4) การส่งเสริมและสนับสนุน และการพัฒนาหรือการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
5) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา 

และมีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
6) การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน ๓ ตัวชี้วัด 

1) การบริหารจัดการการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
3) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที ่๓ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
1) การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2) การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 
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ด้านที่ ๕ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 
1) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2) การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา   

การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
 

ส่วนที่  ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่ เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู  
และสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้  
๑) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ 

ต ำแหน่ง ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง รำยละเอียด 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ปรับประยุกต์ 

(Apply and Adapt) 

สามารถปรับประยุกต์การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานจนปรากฏ 
ผลลัพธ์กับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

ข. กรณีที่มีวิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง รำยละเอียด 

รองผู้อ านวยการ/
ผู้อ านวยการช านาญการ 

แก้ไขปัญหา 
(Solve the Problem) 

สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ/
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและ
ปรับเปลี่ยน ให้คุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษาสูงขึ้น เป็นแบบอย่างท่ีดี  
และให้ค าปรึกษาผู้อ่ืน 

ผู้อ านวยการ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ 
และขยายผล จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง      
ในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ค าปรึกษา
ผู้อื่น และเป็นผู้น า 
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 ๒) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละต าแหน่งและวิทยฐานะ  

ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง  
ที่ได้ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยค านึงถึงสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางาน  
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน 
และหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภำพ รำยละเอียด 

๑ 
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 

ที่คาดหวังมาก 
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐาน
วิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

๒ 
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 

ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง  
แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐาน
วิทยฐานะที่ด ารงอยู่  

๓ 
ปฏิบัติได้ตามระดับ 

ที่คาดหวัง 
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

๔ 
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ 

ที่คาดหวัง 
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  การประเมินส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ 
และระดับ ๑ ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐ 

๔ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๓ ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ 

๒ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 

๑ ๒.๕๐ ๕.๐๐ 
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กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 
  การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 

     1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
   1) ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ 

 2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืน ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 
  2. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน         
กรรมการ 
  2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการ     
ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

วิธีกำรประเมิน 
ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละรอบ

การประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

กรณีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ระบบ DPA และให้ผู้รับผิดชอบระบบ DPA น าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ในแต่ละรอบการประเมิน
ของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละรายเข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน โดยให้ด าเนินการตามคู่มือ 
การใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน               

ตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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ส่วนที่ ๕  
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดแบบเสนอขอรับการประเมินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่จะขอรับการประเมินต้องยึดรูปแบบตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด
เท่านั้น จึงจะได้รับการประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 

ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  ขอมีวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 

หลักเกณฑ์ 

 ๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ    
ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ การขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง         

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

  ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลา        
การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

  ๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือในวิทยฐานะ    
รองผู้อ านวยการช านาญการ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน                     
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

  ๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี               
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ         

ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดรองผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณ ฑ์              
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ตามข้อนี้ 
    กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารง         
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ 
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิน       
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี 
 ส าหรับรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้        
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)            
หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่ อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบ                     
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐                      
ให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.1 โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ ๑.๒                   
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน 1 รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                      
ตามข้อ ๑.๓ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี
และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ              
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้ 
 ด้ำนที่  ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม        
ทางการบริหาร พิจารณาจาก 

  ๑) รายงานผลการด า เนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  การใช้ เครื่ องมือ     

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF         
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง       
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือด ารงวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ แล้วแต่กรณี 
  ๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร                     
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้ เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา                                            
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
จากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  ทั้งนี้ ให้น าเสนอ                 
เป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
  ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ     
ของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  หรือมีการพัฒนามากขึ้น                  
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่  ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์               
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
 ๓. การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ 
DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๔. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 
และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

  ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่สถานศึกษาน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

 ส าหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้มีหนังสือส่งค าขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา  
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอ 
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

 ๖. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมติ
เป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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 ๗. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี       

วิธีกำร 

 ๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นค าขอ 
ต่อสถานศึกษา ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ                  
การประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

     ๑.๒ รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

   ๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม                      
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา 
ที่มาหรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 
   ๒) ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จ านวน ๑ ไฟล์ 
 ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ           
ผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

 ๒. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้       
ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือสั่งผ่านไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

 ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งค าขอและ
หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา 

 ๓. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผ่านข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA 
 ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA ก่อนด าเนินการต่อไป 

๔. เมื่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอเป็นผู้ ไม่มี
คุณสมบัติหรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน               
ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
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 ๕. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา                 
กลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๖. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอ
จากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน  
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่                  
ได้รับค าขอและหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับผลการประเมินจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนแล้ว ให้น าผลการประเมินเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
 ๗. การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

 ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ต่อสถานศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด โดยให้สถานศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ที่อยู่ในวันที่ ๓๐ กันยายน 

๘. การพิจารณาด าเนินการของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมิน 
ของกรรมการทั้ง ๓ คน และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

 ๙. การแต่งตั้ง 

 ๙.๑ วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 

  กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ กรณี 
ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 ๙.๒ วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

  กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ ได้                           
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า               
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

  ส าหรับรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการขอมีวิทยฐานะ
รองผู้อ านวยการช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มี         
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจ าเป็นเป็นพิเศษ 
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  กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่
อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการ  
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ า เภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) 
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 
  ทั้งนี้ เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ ๙.๑ หรือข้อ ๙.๒ แล้ว ให้ส่งส าเนา
ค าสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 
  กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด     
ในหมวด ๓ (ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 
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ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ การขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
     ๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงาน 
เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
     ๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี                       
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ                         
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดรองผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ตามข้อนี้ 
  กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารง 
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ป ี
   ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ  
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 ๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
พิจารณาจาก 
        ๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ          
ได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริง ซึ่งในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

       ๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา                      
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์                  
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้                     
ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ                 
ของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น     
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามท่ีเสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
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    ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน  
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด า รงต าแหน่งและวิทยฐานะ                    
ที่ด ารงอยู่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี หรือ ๓ ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารง 
วิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง                    
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต า แหน่ง 
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

 ๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ : 
    ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 

    ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน                      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 

     ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  
         ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

     ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษาน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน 
ประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

     ส าหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษาได้มีหนังสือส่งค าขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา  
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอ
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

    กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลผลงานทางวิชาการ                   
ที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 
 ๖. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 ๗. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป                   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  หรือมีการด า เนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอ                          
เลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เก่ียวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 
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วิธีกำร 

 ๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา                  
ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบการประเมิน 
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

    ๑.๒ รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

    ๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

  ๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ  หรือนวัตกรรม                      
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 
  ๒) ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จ านวน ๑ ไฟล์ 
      ๑.๔ ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ                  
ผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

 ๒. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้                   
ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

    ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งค าขอ 
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา 

 ๓. ส่งผ่านข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน
ของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA 

    กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติก่อนส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA 
ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน                          
ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA 
ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
 ๔. ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ  
ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ก่อนด าเนินการต่อไป 
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    กรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล ผ่านระบบ DPA 
ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตามข้อ ๓ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ 
 ๕. ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒                    
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูลของผู้ขอ
จากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ต่อไป 
  ๖. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 

    ๖.๑ ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน                 
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

    ๖.๒ กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่  ๑ และด้านที่  ๒ แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์                         
แต่ด้านที่ ๓ เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบ 
ต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการได้  
ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ 
     เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟล์ PDF 
จ านวน ๑ ชุด ผ่านระบบ DPA ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๒ ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือส่งผลงาน 
ทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
     กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.                       
เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอ่ืนแทนได้ โดยให้ด า เนินการผ่านระบบ DPA  
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

    ให้คณะกรรมการประเมินส่งข้อมูลผลการประเมิน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เข้าสู่ระบบ DPA  
ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
     ๖.๓ กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๗. การพิจารณาด าเนินการของ ก.ค.ศ. 

    ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. น าผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติ                   
หรือไม่อนุมัติ แล้วให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน หน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

    ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ที่ผ่านการอนุมัติ ให้เผยแพร่ 
ต่อสาธารณะได้ 
 ๘. การขอเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

    ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ต่อสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนด โดยต้องส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
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     กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  
ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ผู้ขอยังมี
สถานภาพการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๙. การแต่งตั้ง 
     กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๔ แล้วให้ได้รับเงินเดือน                
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๔ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
     ทั้งนี้ เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญแล้วให้ส่งส า เนา
ค าสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 

     กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวด ๔  
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 
 

 

แผนภำพที่ ๓ วิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่มา : ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ขอมีวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
หลักเกณฑ์ 
 ๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ การขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
  ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
  ๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือในวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการช านาญการ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน                    
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี                    
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ                      
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัย                 
ชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

       กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารง  
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิน           
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี 
        ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้                        
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ า เภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์   
จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบส า นักนายกรัฐมนตรี                        
ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้สิทธิ                      
นับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อ ๑.๓ ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

      ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ  
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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 ๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
พิจารณาจาก 
      ๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น                   
และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   
หรือด ารงวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ แล้วแต่กรณี 
  ๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา 
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์  
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้  
ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ                
ของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ 
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
 ๓. การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA       
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๔. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
     ด้ำนที่  ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม        
ทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

    ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
     ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
 ๖. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมิน              
และมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

๗. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป                
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการด าเนินการที่มิชอบใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เก่ียวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 
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วิธีกำร 
 ๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นค าขอต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง                  
เพ่ือให้ส่วนราชการดังกล่าวน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ                 
การประเมิน หรือ 1 รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 
     ๑.๒ รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม                       
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
  ๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอไว้ในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา 
หรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

๒) ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน   
ครูและสถานศึกษาที่เสนอในข้อ ๑.๒ จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ  
ผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 
 ๒. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผ่านข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบ 
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA 
     ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ จากระบบ DPA ก่อนด าเนินการต่อไป 

๓. เมื่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ 
หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๓ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืน
พร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

๔. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๕. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ส่งผ่ านข้อมูล                    
ของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินด า เนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
คู่มือการประเมิน และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
นับแต่วันที่ได้รับค าขอและหลักฐาน ผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

    เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการ ได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้ว  
ให้น าผลการประเมินเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ
หรือไมอ่นุมัติ 

๖. การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

    ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ต่อส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เพ่ือด า เนินการตามวิธีการที่ก าหนด  
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โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่  
ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 

๗. การพิจารณาด าเนินการของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

    ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมิน 
ของกรรมการทั้ง ๓ คน และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการ  
แล้วแต่กรณี แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
และสถานศึกษา เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

๘. การแต่งตั้ง 

    ๘.๑ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

 กรณีที่  กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ                        
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ ได้                             
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

    ๘.๒ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.  ๓ 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ ตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูง            
ของอันดับ 

 ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการขอมีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล   
และความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

  กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่
อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ หรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

  ทั้งนี้  เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ ๘.๑ หรือข้อ ๘.๒ แล้ว  
ให้ส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 

  กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวด ๕    
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 
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ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ 

หลักเกณฑ์ 

 ๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมคีุณสมบัติ
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ การขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะผู้ อ านวยการเชี่ ยวชาญ ต้ องมี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารง 
ต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

     ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด า รงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

     ๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ หรือในวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบ 
การประเมินโดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

     ๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
หากปีใดผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด ทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 
     กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารงวิทยฐานะ                     
ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ป ี

     ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอหากภายหลัง
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

 ๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
พิจารณาจาก 

       ๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เ ครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ 
ได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี 

      ๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา  
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู  และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็น 
ไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
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     ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น  
หรือเป็นต้นแบบและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       ๑) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

       ๒) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  โดยงานวิจัยต้องได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย                    
หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 

     ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี หรือ ๓ ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทยฐานะ 
ของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะนับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา   
เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มี                 
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

 ๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๔. เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
     ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

     ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน           
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

    ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

     ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
     กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. มีมติ อนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 
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 ๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิ เศษ จะต้องผ่านการพัฒนา                 
ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 ๘. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไป                   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการด า เนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเลื่อน                     
วิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีกำร 

 ๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง                          
เพ่ือให้หน่วยงาน หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการดังกล่าว น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ 
การประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

     ๑.๒ รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 
     ๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

  ๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม                        
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอไว้ในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 1 ไฟล์  
  ๒) ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จ านวน ๑ ไฟล์  
     ๑.๔ ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

    ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ  
ผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

 ๒. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผ่านข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบ 
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA 

     ส าหรับผู้ขอสังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA 

     กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                 
หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                    
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติก่อนส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าว 
ในระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและ
หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล 
ผ่านระบบ DPA  ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ 
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๓. ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

     กรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ     
และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล 
ผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ 

 ๔. ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ 
ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒  
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูล
ของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ต่อไป 

 ๕. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 

     ๕.๑ ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน                  
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

    ๕.๒ กรณีคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ ๓ 
เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน ผ่านเกณฑ์ 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการได้ภายใน ๖ เดือน      
นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด          
หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ 

  เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบ  
ไฟล์ PDF จ านวน ๑ ชุด ผ่านระบบ DPA ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๒ ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือส่งผลงาน          
ทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

  กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. 
เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอ่ืนแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ให้คณะกรรมการประเมินส่งข้อมูลผลการประเมิน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เข้าสู่ระบบ DPA     
ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

     ๕.๓ กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๖. การพิจารณาด าเนินการของ ก.ค.ศ. 
     ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. น าผลการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
แล้วให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน หน่วยงานการศึกษา        
หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 

     ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ที่ผ่านการอนุมัติ ให้เผยแพร่    
ต่อสาธารณะได ้
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 ๗. การขอเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

     ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ต่อส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด     
โดยต้องส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 

     กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงผลงาน 
ทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ 
ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. การแต่งตั้ง  
     ๘.๑ วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

        กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ และให้ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ กรณีที่ ได้รับเงินเดือนถึ งขั้นสู งของอันดับ คศ. ๔ แล้ว     
ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๔ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

     ๘.๒ วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

        กรณีที่  ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ  และผ่ านการพัฒนาก่อนแต่ งตั้ งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
น าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอันดับ คศ. ๕ 

        ทั้งนี้ เมื่อออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ ๘.๑ หรือ ข้อ ๘.๒ แล้วให้ส่งส าเนา
ค าสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 

        กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดในหมวด ๖ 
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 
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แผนภำพที่ 4 วิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่มา : ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

 

แผนภำพที่ 5 แสดงหลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่มา : ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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รูปแบบไฟล์วีดีทัศนต์ำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 ก.ค.ศ. ก าหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพ่ือใช้ในการประเมินค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกร รมทางการบริหาร                                   
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
     ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดท าและคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
     ๑.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาแล้ว 
โดยน าเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ หรือเครื่องมือ หรือนวัตกรรมการบริหารในการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา หรือประเด็นการพัฒนา 
การแก้ปัญหาสถานศึกษา ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่น าเสนอต้องสะท้อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด ปรัชญาในการก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา การออกแบบกลยุทธ์การบริหาร การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูและชุมชน การปฏิบัติที่ดีจากการบริหาร
สถานศึกษา การประเมินและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     ๑.๒ การถ่ายท าและการน าเสนอไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
     ก าหนดให้มีรูปแบบและลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
     ๑) รูปแบบการถ่ายท าไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลัง
จะต้องไม่มีบุคคลอ่ืนใดมาร่วมน าเสนอ ในการน าเสนออาจใช้สื่ อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ง ข้อความ สัญลักษณ์ 
ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก ( Insert) ภาพ หรือน าเสนอในรูปแบบ Power Point ด้วยก็ได้   
โดยการน าเสนอให้ใช้การพูดหรือน าเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายท าให้ใช้กล้องถ่ายท าแบบตัวเดียว 
(Single video camera) ไม่มีส่วนน าใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก                         
ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One Take recording) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) 
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถา่ยท าทั้งสิ้น 
     ๒) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 
         (๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ 
ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
         (๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔   
         (๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาท ี

    ทั้งนี้  ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม                         
ทางการบริหาร จ านวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น 

 
 
 
 
 

 

หน้า618



 ๒. ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
     ๒.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรม  
การบริหาร หรือการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ 
(Outcomes) จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒.๒ การถ่ายท าวีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                 
           ก าหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้  
  ๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการน าเสนอให้เป็นลักษณะ 
การอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน                
และภาพรวมของสถานศึกษา อาจน าเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบจากการบริหาร            
ที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายและเป้าหมายการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาในปีงบประมาณนั้นๆ 
โดยผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาอาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา         
การบริหารสถานศึกษา ผลงานควรจะน าเสนอให้เห็นทั้งที่ประสบความส าเร็จมาก ประสบความส าเร็จน้อย 
หรือที่ยังมีปัญหาท้าทายซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการน าเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการบรรยายให้มีการสอดแทรก 
(Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน า (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ ที่สร้างขึ้น  
(No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการน าเสนอ แต่อาจใช้การน าเสนอผ่านโปรแกรมการน าเสนอได้ 
ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออ่ืน ๆ 
  ๒) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร 
สถานศึกษา 
       (๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ     
ประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
       (๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔      
       (๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาท ี
       โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น 
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ค ำชี้แจงกำรด ำเนินกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ                       
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

  ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) หมวด 7 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ  
ตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 แล้วแต่กรณี สามารถน าผลการปฏิบัติงาน  
ด้านที่ 3 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ดังนั้น เพ่ือให้มี   
ความชัดเจนในการด าเนินการประเมินดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถน ามานับรวมกับ 
ผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้ 

ก. กำรยื่นค ำขอปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (วันที ่1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566) 
  กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับ 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ 
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้  
  1. ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผลการพัฒนา                
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ               
ว 17/2552   ที่ได้ก าหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า 
ระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3   
ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ดังกล่าว 
  2. น าผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 
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 (1) ผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 

รำยกำรประเมิน 
เปรียบเทียบปกีำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับคุณภำพที่ได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
    1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน 
    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS 
          และหรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ 
          ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา  
    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม 
          ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 
 
 

(5) 
(5) 

 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

 
 

……….. 
……….. 

 
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
    2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย 
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
          ของรัฐและหน่วยงานเอกชน  

 
……………………..…….. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
…………..……………….. 
……………………………. 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
........... 
........... 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น ……………………………. ไม่ประเมิน ……….. 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ……………………………. (8) ……….. 

รวมคะแนน 60 ……….. 
สรุป ผลการประเมิน             ผ่านเกณฑ ์        ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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(2) กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564  

กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่......... 

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 รอ้ยละ…….  

สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
ข. กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลำคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567) 
  กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ 
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
  1. ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผลการพัฒนา 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 17/2552 ที่ได้ก าหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า 
ระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3    
ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพ  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว 
  2. น าผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้  

(1) ผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 

รำยกำรประเมิน 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับคุณภำพที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
    1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน 
    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS 
          และหรือผลการทดสอบอื่นๆของระดับชาติ 
          ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา  
    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม 
          ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 

……………………………. 
……………………………. 

 

 
(6) 
(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 
 
 

(5) 
(5) 

 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

 
 

……….. 
……….. 
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รำยกำรประเมิน 
เปรียบเทียบปกีำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับคุณภำพที่ได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู 
    2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู 
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย 
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
          ของรัฐและหน่วยงานเอกชน  

 
……………………..…….. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……….. 
……….. 
……….. 
……….. 

3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา  
    3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
…………..……………….. 
……………………………. 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
........... 
........... 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น ……………………………. ไม่ประเมิน ……….. 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ……………………………. (8) ……….. 

รวมคะแนน 60 ……….. 

สรุป มีผลการประเมิน             ผ่านเกณฑ์         ไม่ผ่านเกณฑ์ 
     
            (2) กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564  

กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่......... 

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ…….  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่......... 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค าขอ ว 17/2552, ว 10/2554 ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ยื่นขอเกณฑ์ใหม่ให้ท าหนังสือยกเลิกค าขอเดิม) 

2. ผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ตุลาคม 2564 ถ้ามีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552, ว 10/2554 ภายใน 
30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่น ว 17/2552, ว 10/2554 ได้ภายใน 30 กันยายน 2565 

3. ผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ตุลาคม 2564 ถ้ามีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552, ว 10/2554 ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2565 ให้สามารถยื่น ว 17/2552, ว 10/2554 ได้ภายใน 30 วันนับแต่มีคุณสมบัติครบ 

4. ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้ยื่นค าขอตาม ว 10/2564 เท่านั้น 
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บรรณำนุกรม 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 2560.    
  (เอกสารอัดส าเนา). 
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔.๐ ก.หน้า 14. 2560. 
ส านักงาน ก.ค.ศ. คู่มือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู     

และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสารอัดส าเนา) 

         . มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564.   
     (เอกสารอัดส าเนา). 
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
  (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.3/๐๕๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2564) กรุงเทพมหานคร, 2564.   
  (เอกสารอัดส าเนา). 
         . ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ตามหนังสือ 
  ที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสาร 
  อัดส าเนา) 
ส านักนายกรัฐมนตรี. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรุงเทพมหานคร, 2561. (เอกสารอัดส าเนา). 
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ภาคผนวก  

ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

QR CODE 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
คณะที่ปรึกษำ 
 1. นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก  ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นางสุวารี  เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คณะท ำงำน   

 1. นายอนันต์  พันนึก  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ                                
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. นายพิเชฐร์  วันทอง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 3. นายเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 4. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 5. นายชูชาติ  แก้วนอก  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 6. นายพัชระ  งามชัด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 7. นายอาวุธ  ทองบุ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 8. นายปรีดี  โสโป  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 9. นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 10. นายวาทยุทธ  พุทธพรหม ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
     โรงเรียนบ้านนางโอก (อ่อนอ านวยศิลป์) 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
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 11. นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

12. นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตูลวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

13. ส.ต.ท. เอกชัย  จันทาพูน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
     โรงเรียนป่าซางเหนือ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
14. นางสุภาพร  พาภักด ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 15. นายวุฒิชัย  จ าปาหวาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 16. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

17. นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา ศึกษานิเทศก์       
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

18. นางฉวีวรรณ  โยคิน  ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
19. นายนิธิวัฒน ์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
20. นายนาวี  เวทวงศ์  ศึกษานิเทศก์      
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 21. นางสาวบุบผา  พรมหลง ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

22. นายณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 23. นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

24. นางขนิษฐา  ภูชมศรี  ครู          
     โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
25. นางพิสมัย  กองธรรม  คร ู        
     โรงเรียนบ้านจับไม้  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

หน้า628



26. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์ ครู         
     โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
27. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชยั ครู         
     โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
28. นางสาวสุดคนึงนิจ  โกษาแสง คร ู       
     โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 29. นางอัจฉรา  เอ่ียมบ ารุง คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
30. นางสาวบุตรียา  รัตนมณ ี คร ู       
     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
31. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล คร ู       
     โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
32. นางสาวพิมสวัสดิ์  โกศลสมบัติ คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
33. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย คร ู       
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
34. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์  ครู       
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
35. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
36. นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37. นางสาวธัญญามาศ  กนกากร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล 

    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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38. นางสาวชุล ี วราศรัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39. นางสาวนัยนา  สาริกา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 40. นางเขมจิรา  ฟ้องเสียง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
41. นางสาวปารณีย์  ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ        
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
42. นางนรินทร  ดุษด ี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ        
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 43. นายภทรัชญ์  ธรรมมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
    ช่วยปฏิบัติราชการ 
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 44. นางสาวขวัญตา  ด าสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 45. นางสาวภาพร  ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

46. นางสาวธัญลักษณ์  สาวสวรรค ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 47. นางสาวหนึ่งฤทัย  แซ่ลิ้ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 48. นางสาวอัจจิมา  รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 49. นางสาวทิพยาภรณ์  พูนพานิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 50. นางสาวมณีรัตน์  โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 51. นางสาวศศิกานต์  ชัยลิ้นฟ้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
52. นางสาววัณณิตา  อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 53. นางสาววราภรณ์  ทัพสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 54. นายอกนิษฐ์  ยิ่งนิยม  พนักงานพิมพ์ดีด      
     ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------ 
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ที่ ศธ 04018/ว 549                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2  
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                25  กุมภำพันธ์  2565 

เรื่อง  ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ค ำชี้แจง                                                                                จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   2. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ                                                               จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   3. บัญชีส ำรวจจ ำนวนและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร                                จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   4. บัญชีส ำรวจจ ำนวนและอัตรำค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ                               จ ำนวน 1 ฉบับ 
    5. บัญชีขอแก้ไขข้อมูลข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ                                    จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   6. แบบส ำรวจข้ำรำชกำรไปช่วย/มำช่วยรำชกำร                                    จ ำนวน 1 ฉบับ 
    7. แบบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนลูกจ้ำงประจ ำ                                     จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   8. แบบประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ                         จ ำนวน 1 ชุด 
                   9. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ          จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   10. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูฯ                                   จ ำนวน 1 ชุด 

เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน
2565) เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงให้โรงเรียน
ในสังกัดด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำบัญชีส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 
2565 ตำมแบบสิ่งที่ส่งมำด้วย (3) และ (4) โดยให้ตรวจสอบควำมถูกต้องกับข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
จัดส่งมำ (ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลอย่ำงละเอียด โดยเฉพำะข้อมูลอันดับและอัตรำเงินเดือน          
หำกมีควำมผิดพลำดจะส่งผลกระทบกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียนและภำพรวมทั้งเขตพื้นที่ฯ)          
หำกมีกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลให้จัดท ำบัญชีขอแก้ไขข้อมูลตำมแบบสิ่งที่ส่งมำด้วย (5) โดยพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรสีแดงในส่วนที่ขอแก้ไข เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ ท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน และ
ในกำรจัดท ำบัญชีส ำรวจจ ำนวนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ ให้ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

1.1 กำรโอน/ย้ำย ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน หำกมีค ำสั่งรับโอน/ย้ำย ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2565 ให้นับตัวที่หน่วยงำนรับโอนหรือ        
รับย้ำย 

1.2 กำรรับโอนจำกหน่วยงำนต่ำงสังกัด และมีค ำสั่งรับโอนก่อนกำรเลื่อนเงินเดือน    
แต่ข้ำรำชกำรดังกล่ำวยังไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ หน่วยงำนที่รับโอนถือเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนและออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตำม 

1.3 กรณีช่วยรำชกำร ให้นับมีตัวอยู่ในหน่วยงำนที่ช่วยปฏิบัติรำชกำร ยกเว้นกรณีที ่  
มีกำรสั่งกำรให้กลับไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2565 ให้นับมีตัวที่
หน่วยงำนต้นสังกัด 

 
2. จัดท ำเแบบ... 

ด่วนมาก 
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2. จัดท ำเแบบส ำรวจข้ำรำชกำรไปช่วย/มำช่วยรำชกำร (ถ้ำมี) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (6)  
3. ให้ลูกจ้ำงประจ ำจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และแบบประเมินประสิทธิภำพ

ประสิทธิผลของลูกจ้ำงประจ ำ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2564 ถึงปัจจุบัน และที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นถึงวันที่        
31 มีนำคม 2565 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (7) และ (8) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถแจ้งเพิ่มเติมภำยหลังได ้ 

4. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงปัจจุบัน และที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (9) และ (10) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถแจ้งเพ่ิมเติม
ภำยหลังได ้ 

ในกำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ      
ให้เขียนตำมประเด็นที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) ควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4    
ไม่นับรวมเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ในเล่มรำยงำนให้แนบส ำเนำข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (PA) มำด้วย)  

5. ส ำหรับโรงเรียนใดที่มีต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรปฏิบัติงำนอยู่ ให้ด ำเนินกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 1 ช่วงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันที่       
31 มีนำคม 2565 ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร (ผลกำรประเมินที่ได้     
ให้ เก็บรักษำไว้ที่ โรงเรียน) เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ ได้ ไปรวมกับผลประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของ             
พนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 2 ช่วงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565     
ผลกำรประเมินทั้งสองครั้งจะถูกน ำมำรวมกันแล้วหำรด้วย ๒ เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนรำชกำรในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร    
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและข้ำรำชกำรสูงสุด ให้จัดส่งเอกสำรหมำยเลข 1 – 8 
ภำยใน วันที่ 3 มีนำคม 2565 ส ำหรับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนฯ และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรฯ (เอกสำรหมำยเลข 9 และ 10) ส่งภำยในวันที่ 15 มีนำคม 
2565 โดยจัดส่งเป็นเอกสำรโดยตรงทีก่ลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                                                                     ขอแสดงควำมนับถือ 
           
 
 

 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร 0 3457 9234 ต่อ 206 
โทรสำร 0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 
 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป    
โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

    (3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    (4) การให้รางวัลจูงใจ 
    (5) การให้ออกจากราชการ 
    (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
          องค์ประกอบที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน  
          องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
          องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
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    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          - ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60 คะแนน 
         - ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 คะแนน 
         องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
         องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
         ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 

 ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
         ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
         พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
         ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 - ลงมา) 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
7. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ

การประเมิน 
     องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
    ในแต่ละรอบการประเมิน ให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
    ให้กำหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลง
เกีย่วกับผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  ให้กำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพ่ือใช้สำหรับการประเมิน         
ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วย 

    กรณีท่ีผู้รับการประเมินโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา
คนใหม่ และให้นำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกตำแหน่งและทุกแห่ง 
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

    องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบ
การประเมินให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน     
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
        ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 
         ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน  
ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินข้อตกลง      
ในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้    

        องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3    
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
  (7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9. ให้ส่วนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3 
 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ
รักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน  

10. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมนิ 

 

รอบการประเมนิ     รอบท่ี  1 1 ตุลาคม………              ถึง 31 มีนาคม…….   
     รอบท่ี  2 1 เมษายน……..               ถึง 30 กนัยายน…..  
 
ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................... ประเภทต าแหน่ง   (    ) ทัว่ไป   (    ) วิชาการ   
ระดบัต าแหน่ง (    ) ปฏิบติังาน  (    ) ช านาญงาน  (    ) ปฏิบติัการ (    ) ช านาญการ (    ) ช านาญการพิเศษ
สงักดั กลุ่ม/หน่วย.................................................................... 
ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................ 
ต าแหน่ง...................................................... ประเภทต าแหน่ง  (    ) ทัว่ไป (     ) วิชาการ    
 
ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั 3 หนา้ ประกอบดว้ย 
        ส่วนที่ 1 ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 
        ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน  ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน  
                               องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ และน ้าหนกัของทั้งสององคป์ระกอบ ในแบบสรุปส่วน 
                               ที่ 2 น้ี ยงัใชส้ าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบติัราชการรวมดว้ย 

- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหน้ ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานโดยใหแ้นบทา้ย
แบบสรุปฉบบัน้ี 

- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ใหน้ ามาจากแบบประเมินสมรรถนะโดยใหแ้นบทา้ย
แบบสรุปฉบบัน้ี 

 ส่วนที่ 3  แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคล  ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา 
                               ผลการปฏิบติัราชการ 
 ส่วนที่ 4  การรับทราบผลการประเมิน  ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
 ส่วนที่ 5  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปกลัน่กรองผลการประเมิน  
                                แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ และใหค้วามเห็น      
ค าว่า  “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป” ส าหรับผูป้ระเมินตามขอ้ 2 (9) หมายถึง หัวหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของ 
             ผูรั้บการประเมิน 
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ตอนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน 
    

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนประเมิน (ก) 
น้ าหนัก (ข) 

% 
รวมคะแนน 
(ก) x (ข) 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80  
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)  20  
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100  
ระดับผลการประเมิน 
     ดีเด่น คะแนน 90 % ขึ้นไป                              อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน............. 
     ดีมาก คะแนน 80 – 89 %                      ฐานในการค านวณ............................. 
     ดี คะแนน 70 – 79 %                     จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน............... 
     พอใช้ คะแนน 60 – 69 %            เงินเดือนที่พึงได้รับ........................... 
     ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 
ส่วนที่ 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา (ระบุ) 
ช่วงเวลาที่ต้องการ 
การพัฒนา (ว/ด/ป) 

ความรู้ : 
 

  

 
 

  

ทักษะ: 
 

  

 
 

  

สมรรถนะหลัก : 
 

  

สมรรถประจ าสายงาน 
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ส่วนที่ 4  :  การรับทราบผลการประเมิน 
ผู้รับการประเมิน : 
     ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ        ลงชื่อ.................................................. 
           รายบุคคลแล้ว                     ต าแหน่ง............................................. 
                        วันที่....................................................   
ผู้ประเมิน :  
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ        ลงชื่อ.................................................. 
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................        ต าแหน่ง.............................. ............... 
           แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ                                  วันที่................................................... 
           โดยมี.........................................................................เป็นพยาน 
                                                                     ลงชื่อ...................................................พยาน 
                                                                     ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                     วันที่.................................................... 
       
ส่วนที่ 5  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ......................................................... 
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                     ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................         วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ........................................................  
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                      ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................           วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   

                                                                             รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 

ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................ ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม.................................... 

ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าปา้หมาย คะแนน 

(ก) 

น้ าหนัก 

(ข) % 

คะแนนรวม 

(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

      รวม 100%  

 (คx20) = 

 

รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น  100 คะแนน  
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 1  ช่องคะแนน (ก) 

 
 
 

หน้า661



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
                                                  รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   
                                                                              รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน............................................................................................. ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ............................)........................................................ลงนาม............................. ....... 
 

สมรรถนะ 
 
 

ระดับที ่

ระดับที่ 
คาดหวัง 

คะแนน 
ประเมิน 

(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 
% 

คะแนนรวม 
(ค=กx-ข) 

(ปรับฐานแล้ว) 

บันทึกการประเมิน 
โดยผู้ประเมิน 

(ถ้ามี) 

สมรรถนะหลัก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
2.  บริการที่ดี      
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี      
4.  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      
5.  การท างานเป็นทีม      
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
1.  การคิดวิเคราะห์      
2.  การมองภาพองค์รวม      
3.  การด าเนินงานเชิงรุก      
4. การสืบเสาะหาข้อมูล      
5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน      
  รวม 100%   
   (ค x 20) =  
 
รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 2  ช่องคะแนน (ก) 
 

 

หมายเหตุ  ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน 
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แบบฟอร์มการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล 

ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือนโยบาย 

งาน 

(กิจกรรมหลัก) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 

(KARS) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

 

หมายเหตุ  ในเดือนแรกของทุกรอบการประเมิน(เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) ให้ผู้รับการประเมินจัดท าตัวชี้วัดจ านวน 5-7 ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และเม่ือรวมค่าน้ าหนักทุกตัวแล้วจะต้องมีค่าน้ าหนักร้อยละ 100 ส่วนตัวใดจะมีค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมายเท่าใด ให้พิจารณาร่วมกันกับผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อ านวยการโรงเรียน             
แล้วแต่กรณีเท่าใด ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ตกลงกับรอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกลุ่มนั้นๆ
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แบบประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัิติงานของลูกจ้างประจ า 
 

       คร้ังท่ี 1 ( 1 ต.ค. ……….-31 มี.ค. ……)       คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย. …..-30 ก.ย…..) 
ช่ือผูรั้บการประเมิน………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………………………หมวด………………………………………. 
ค่าจา้ง…………………..สังกดั…………………………………………………………………… 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบปัจจุบนั 
1…………………………..…………………………………………. 
2…………………..........……………………………………………. 
3………………………..……………………………………………. 

 
ตอนที ่ 1  การประเมนิ 

1.1 การประเมิน 
1) ใหค้ะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน 
2) หากประสงคจ์ะประเมินเร่ืองใดเพิ่มข้ึน ใหร้ะบุเร่ืองท่ีจะประเมินในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  

 

หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ดีเด่น 

(90-100%) 
ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 
ท่ีไดรั้บ 

1 ผลงาน 
1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมาย ขอ้ตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 
1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอ้ง ความ

ครบถว้น ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพ
อ่ืน ๆ) 

1.3 ความทนัเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชป้ฏิบติังาน
เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับการปฏิบติังาน 
หรือภารกิจนั้น ๆ) 
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หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ดีเด่น 

(90-100%) 
ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 
ท่ีไดรั้บ 

 1.4 ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร (พิจารณาจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรท่ีใชก้บัผลผลิตของงาน 
หรือโครงการ) 

1.5 ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้(พิจารณาจากผลผลิต 
หรือผลลพัธ์ของผลงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงคข์องงาน) 

1.6 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
1)………………………………….. 
2)………………………………….. 

         

 รวมคะแนนดา้นผลงาน          
2 คุณลกัษณะการปฏิบติังาน 

2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบติังาน 
(พิจารณาจากความรอบรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
งานท่ีเก่ียวขอ้งและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน 
รวมทั้งความขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจท างานใหส้ าเร็จโดยไม่ยอ่
ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค) 
2.2 การรักษาวนิยั และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
ลูกจา้งประจ า (พิจารณาจากการปฏิบติัตนตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพ
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบ
จรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน) 
2.3  ความรับผดิชอบ (พิจารณาจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยเตม็ใจ มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการท างาน) 
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หวัขอ้ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ดีเด่น 

(90-100%) 
ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 
ท่ีไดรั้บ 

 2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัเป็นผลท าใหง้าน
ลุล่วงไปดว้ยดี) 

2.5 สภาพการปฏิบติังาน (พิจารณาจากการต่อเวลา การลา
หยดุงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการ
คาดการณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูล ก าหนดเป้าหมายและวธีิ
ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม) 

2.7 ความคิดริเร่ิม (พิจารณาจากความสามารถในการคิด
ริเร่ิมปรับปรุงงานใหเ้กิดผลส าเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนกวา่เดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น มาใช้
ประโยชน์ต่อองคก์ร) 

2.8 คุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
1)……… ………………………………….. 
2)… ………………………………………. 

(ต าแหน่งลูกจา้งประจ าตั้งแต่หมวดแรงงาน ก่ึงฝีมือ และ
ฝีมือ ใหป้ระเมินขอ้ 2.1-2.5 เป็นอยา่งนอ้ย ต าแหน่ง
ลูกจา้งประจ าหมวดฝีมือพิเศษระดบัตน้ ระดบักลาง 
ระดบัสูง และเฉพาะ ใหป้ระเมินทุกขอ้) 

         

 รวมคะแนนดา้นคุณลกัษณะการปฏิบติังาน          
 คะแนนรวม 1+2 100         
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1.2  สรุปผลการประเมิน 
 
 คะแนน 

ผลการประเมิน 
ดีเด่น 

(90-100%) 
เป็นท่ียอมรับได ้

(60-89%) 
ตอ้งปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 60%) 

คร้ังท่ี  1 
คร้ังท่ี  2 

………………… 
………………… 

(      ) 
(       ) 

(      ) 
(      ) 

(       ) 
(       ) 

 
ตอนที ่ 2  ความเห็นของผู้ประเมินช้ันต้นเกีย่วกบัการพฒันาการเลือ่นข้ันค่าจ้างและอืน่ ๆ 

2.1 ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาฝึกอบรม  และการแกไ้ขการปฏิบติังาน (ระบุความถนดั จุดเด่น 
และส่ิงท่ีควรพฒันาของผูรั้บการประเมิน) 

 

คร้ังท่ี 1 ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค.  ของปีถดัไป) คร้ังท่ี  2  ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ) 
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2.2 ความเห็นเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นค่าจา้ง 
 

คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 0.5 ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง  (ผลการประเมินต ่ากวา่60%) 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเล่ือนขั้น
ค่าจา้ง ใหร้ะบุใหช้ดัเจน) 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………..ผูป้ระเมิน 

(…………………………………………..) 
ต าแหน่ง………………………………………………. 
วนัท่ี……………………………………………….. 

 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90-100%) 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 0.5ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
 ไม่ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง  (ผลการประเมินต ่ากวา่60%) 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง (โดยเฉพาะกรณี
เสนอเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1 ขั้น และกรณีเสนอไม่ควรเล่ือนขั้น
ค่าจา้ง ใหร้ะบุใหช้ดัเจน) 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 ควรเล่ือนขั้นค่าจา้ง 1.5ขั้น  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ้ 12 วรรคสาม 
เหตผุล (ระบุวา่ผลการประเมินดีเด่น  เขา้เกณฑเ์ล่ือนขั้น
ค่าจา้ง 1 ขั้น ในคร้ังแรก แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองโควตาและผล
ประเมินดีเด่นอีกในคร้ังท่ี 2 และโควตาใหเ้ล่ือนขน้ค่าจา้งได้
อยา่งไร 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
ลงช่ือ…………………………………………..ผูป้ระเมิน 

(…………………………………………..) 
ต าแหน่ง………………………………………………. 
วนัท่ี……………………………………………….. 
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ตอนท่ี  3   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไป 
 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
(…………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………….. 
วนัท่ี …………………………….. 

(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(4) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(5) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(6) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
(…………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………….. 
วนัท่ี …………………………….. 
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ตอนท่ี 4   ความเห็นของผูป้ระเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง 
 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ต าแหน่ง……………………………….. 
   วนัท่ี …………………………..….. 

(   ) เห็นดว้ยกบัการประเมินขา้งตน้ 
(   ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินขา้งตน้ ดงัน้ี 

(1) การใหค้ะแนนในการประเมิน…………… 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(2) การพฒันาผูรั้บการประเมิน……………….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

(3) การเล่ือนขั้นค่าจา้ง………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
         (…………………………………) 
ต าแหน่ง……………………………….. 
วนัท่ี ……………………......……….. 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

ที่ 97/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

............................... 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย เที่ยงธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตำมมำตรำ 72 และมำตรำ 73 กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือน
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน       
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 23 กันยำยน ๒๕๖4)  
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

1. นำยสมพร  พิลำสันต์                    ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                   ประธำนกรรมกำร  
2. นำยอรัญ เทือกขันตี                  รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยปกรณ ์ ม่วงเจริญ        รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                        กรรมกำร  
4. นำยบุญส่ง  โซยรัมย ์                  รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                  กรรมกำร 
5. นำงสำวสุภำพ  จัดละ                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
                                       และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                        กรรมกำร 
6. นำยบรรพต  ท่ำน้ ำตื้น                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำรักษ ์                  กรรมกำร 
7. นำงอัจฉรำ  รอดภัย                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนทวน                       กรรมกำร 

  8. นำงสำวอรอนงค์  ระงับพิศษ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงกระต่ำย                  กรรมกำร 
          9. นำยยุทธนำ  เหงีย่มจุล           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองลำน                    กรรมกำร 
        10. นำยวรรษฑีระ  ปำนบุตร               ครโูรงเรียนบ้ำนบึงวิทยำ                           กรรมกำร 
        11. นำงสำวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย์        ครโูรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง                     กรรมกำร 
        12. นำยสมชำย  ขำววงศ์                    ครโูรงเรียนบ้ำนบ่อระแหง                             กรรมกำร 
        13. นำงสำวณัฏฐวีร์  รุ่งเรืองศรี           ครโูรงเรียนบ้ำนซ่อง                              กรรมกำร 
        14. นำยแมน  ค ำวงษ์              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำรและเลขำนุกำร          
        15. นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง                นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           ผู้ชว่ยเลขำนุกำร   
        16. นำงสำยฝน  บุญยัง                      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                  ผู้ชว่ยเลขำนุกำร         
        17. นำยศรชัย  ไชยวฒุิ                       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                 ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
        18. นำยทรงศักดิ์  พรมเนตร                นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                   ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
        19. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนัยนำ โอชำ            นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร          ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
         

20. น.ส.ศศิธร... 
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  20. น.ส.ศศิธร สังข์ลำโพธิ์             นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                     ผูช้่วยเลขำนุกำร 
        21. นำงภคอร  บุตรพิมพ์               เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        22. น.ส.อุมำพร  วิเศษสิงห์             ลูกจ้ำงชั่วครำว                                         ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับจัดสรรจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวงเงินที่เหลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน      
ให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 และ
วินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
ในสังกัดทรำบ และรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
กำญจนบุรี เขต 2 

                             ทั้งนี้  ตั้งแต ่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วันที่  4  มีนำคม  พ.ศ.  2565 
 
                                                     
 
                                                                (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

ที่  99/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

     สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำและลูกจำ้งประจ ำ 
............................... 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เที่ยงธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตำมมำตรำ 72 และ
มำตรำ 73 กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.    
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 23 กันยำยน ๒๕๖4) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2544 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ สำยงำนบริหำร
กำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ ดังนี้ 

1. นำยสมพร  พิลำสันต์                 ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                   ประธำนกรรมกำร    
2. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ               รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยบุญส่ง  โซยรัมย ์               รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                        กรรมกำร 
4. นำยอรัญ เทือกขันตี               รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                กรรมกำร    
5. นำยแมน ค ำวงษ์        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  6. นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง            นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ            ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
  7. นำงสำยฝน  บุญยัง                  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                   ผูช้่วยเลขำนุกำร         
  8. นำยศรชัย  ไชยวฒุิ                  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                   ผูช้่วยเลขำนุกำร 
  9. นำยทรงศักดิ์  พรมเนตร            นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    ผูช้่วยเลขำนุกำร 
10. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนัยนำ โอชำ        นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. น.ส.ศศิธร สังข์ลำโพธิ์              นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงภคอร  บุตรพิมพ์                เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                   ผูช้่วยเลขำนุกำร 
13. น.ส.อุมำพร  วิเศษสิงห์              ลูกจ้ำงชั่วครำว                                     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

 
 

มีหน้ำที.่..   
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มีหน้าที่  พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำงประจ ำ แล้วรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 

                            สั่ง  ณ  วันที่  4  มีนำคม  พ.ศ.  2565 

 

 
                                                                 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 
ที ่98/2565 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

............................... 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เที่ยงธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ตำมมำตรำ 72 และมำตรำ 73 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 23 กันยำยน 
๒๕๖4) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 
และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 
2565 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 
2565) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
 

1. ......... 
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                 มีหน้าที ่ ดังนี้ 
   (ก) น ำผลกำรประเมินผลกำรกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรของครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำมำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละอันดับ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ                                       
    (ข) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลักตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  รวมทั้งให้ พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ ประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำรมำท ำงำน และข้อควรพจิำรณำอ่ืนของผู้นั้น  
    (ค) พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย ซึ่งแต่
ละรำยจะมีผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ซึ่งประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ 
จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน ส ำหรับรำยที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุ
เหตุผลประกอบด้วย 
    (ง) รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

                         ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้  เป็นต้นไป 

                                       สั่ง  ณ  วันที่ 4  มีนำคม  พ.ศ. 2565 
                                                     
 
 
                                                                 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 
ที ่ 100/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)  

............................... 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) ครั้งที่ 1 
(1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย เที่ยงธรรม โปร่งใส สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ตำมมำตรำ 72 และมำตรำ 73 และตำมที่ ก.ค.ศ. มีมติให้น ำพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน   
พ.ศ. 2551 มำใช้บังคับกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) ในส่วนของกำร
ก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง โดยอนุโลม ตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่  17 ธันวำคม 2552  ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัตินั้น  เพ่ือให้กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ประกอบกับประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2553 และประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (2)  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรอง             
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร    
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) รอบ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

           1. นำยอรัญ เทือกขันตี               รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปกรณ์  ม่วงเจริญ   รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                           กรรมกำร  
 3. นำยบุญส่ง  โซยรัมย ์             รอง ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต 2                          กรรมกำร 

           4. นำงสำวสุภำพ  จดัละ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                 กรรมกำร 
 5. นำงชนำฏ ์นันช์  ศักดิ์สุนทร      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์           กรรมกำร  
 6. นำงอรพินธ์ ไชยสมทิพย์         นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร                             กรรมกำร 

   7. นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรชีำ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร 
           8. นำงสำวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                กรรมกำร    
           9. นำงสำวสุรำงค์  ธิตินิลนิธิ         ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                กรรมกำร     
         10. นำงสำวอุบลศรี  ฟักจีน            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ                               กรรมกำร  
         11. นำงสำวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี                         กรรมกำร 
         12. นำยเจษฎำ  ตันธนะ               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ            กรรมกำร  
         13. นำยแมน  ค ำวงษ์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

14. นำงนงนุช... 
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          14. นำงนงนุช  ก้ำนเหลือง         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ              ผูช้่วยเลขำนุกำร   
          15. นำงสำยฝน  บุญยัง              นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร         
          16. นำยศรชัย  ไชยวุฒิ               นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร                    ผูช้่วยเลขำนุกำร 
          17. นำยทรงศักดิ์  พรมเนตร        นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                      ผูช้่วยเลขำนุกำร 
          18. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนัยนำ โอชำ    นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          19. นำงสำวศศิธร สงัข์ลำโพธิ์       นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร                      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          20. นำงภคอร  บุตรพิมพ์            เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                     ผูช้่วยเลขำนุกำร 
          21. นำงสำวอุมำพร  วิเศษสิงห์      ลูกจ้ำงชั่วครำว                                       ผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่ กลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน ตำมนโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของข้ำรำชกำร โดยให้ตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน           
กับกำรปฏิบัติงำนจริงด้วยควำมรอบคอบ ให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ และน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ตลอดจนน ำผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
ที่ได้มำใช้ โดยให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล       
เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรนั้น และอำจ
น ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรให้รำงวัลประจ ำปี       
รำงวัลจูงใจ และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ 

ทั้งนี้ ตั้งแต ่บัดนี้ เป็นต้นไป 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  4  มีนำคม  พ.ศ.  2565 
 
                                                     
 

   (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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ที่  ศธ 04018/ว 665                                                                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                    
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2 
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                                                  9  มีนำคม  2565 

เรื่อง  เชิญประชุมบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำรักษ์/วัดบ้ำนทวน/บ้ำนรำงกระต่ำย/บ้ำนหนองลำน/บ้ำนบึงวิทยำ/              
        วัดพระแท่นดงรัง/บ้ำนบ่อระแหง/บ้ำนซ่อง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่ 97/2565 
                   สั่ง ณ วันที่ 4  มีนำคม  พ.ศ.  2565                                  จ ำนวน 1 ชุด 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เที่ยงธรรม โปร่งใส ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ไดแ้ต่งตั้ง
ท่ำน/ข้ำรำชกำรครูในสังกัดของท่ำน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รำยละเอียดดังค ำสั่งทีส่่งมำด้วย 

ในกำรนี้ ขอให้ ท่ำน/แจ้งข้ำรำชกำรครูที่มีรำยชื่อในค ำสั่ง เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                                                               (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0 3457 9234  ต่อ 206 
โทรสำร  0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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ที่  ศธ 04018/668                                                                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                    
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2 
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                                                  9  มีนำคม  2565 

เรื่อง  เชิญประชุม 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงวิทยำ 

อ้ำงถึง  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลับ ที่ 98/2565 
          สั่ง ณ วันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2565 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้เป็นไปตำมนัย       
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ไดแ้ต่งตั้ง นำยวรรษฑีระ ปำนบุตร ข้ำรำชกำรครู
ในสังกัดของท่ำน เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ตำมค ำสั่งที่อ้ำงถึง นั้น 

ในกำรนี้  จึงเรียนมำเพ่ือให้ท่ำนแจ้งข้ำรำชกำรครูรำยดังกล่ำว เข้ำร่วมประชุมในวันที่       
17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                                                               (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 

   

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0 3457 9234  ต่อ 206 
โทรสำร  0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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ที่ ศธ 04018/ว 744                                                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2 
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  71140                                                                 

                21  มีนำคม  2565 

เรื่อง  ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

อ้ำงถึง  1. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2540 
          2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2561 
 3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยำยน ๒๕๖4 
          4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 
          5. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 
     ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562            
          6. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 8067                      

ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 
          7. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหำคม ๒๕63  

    8. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565   

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ           จ ำนวน 1 ชุด 
                   2. ประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูฯ                    จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   3. โปรแกรมช่วยค ำนวณเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ                               จ ำนวน 1 ชุด 
      4. ตำรำงขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                                                      จ ำนวน 1 ฉบับ 
          5. เอกสำรหมำยเลข 1 - 6               จ ำนวน 1 ชุด 
                   6. เอกสำรประกอบ ผู้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง                จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   7. ตัวอย่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก          จ ำนวน 1 ชุด 
                   8. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำศูนย์ฯ       จ ำนวน 1 ชุด 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (1) ได้แจ้ง เรื่องระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร     
(2) ได้แจ้ง กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 (3) ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (4) ได้แจ้งฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (5) ได้แจ้งประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.  2562 (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งกำรก ำหนดจ ำนวนครั้งของกำรลำและกำรมำท ำงำนสำย (7) ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
แจ้งกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ  (8) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้แจ้ง  ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
 
 

ส ำนักงำน... 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงให้สถำนศึกษำในสังกัด
ด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ดังนี้ 

  ส่วนของสถานศึกษา 

1. ให้ศึกษำกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเลื่อนเงินเดือนและค่ำจ้ำง ตำมหนังสือ       
ที่อ้ำงถึง (1) – (8) และให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

2. ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่    
วันที่ 1 ตุลำคม 2564 จนถึงปัจจุบันและที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 โดยใช้หลักเกณฑ์
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            
ทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยำยน ๒๕๖4 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

3. แจ้งผลกำรประเมินฯ ให้ผู้รับกำรประเมินฯ ทรำบ และเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรประเมินฯ 
ได้ชี้แจง ให้ควำมเห็น หรือขอค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินและผลกำรประเมินดังกล่ำว ให้ ด ำเนินกำรตำม
ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/       
ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2540 อย่ำงเคร่งครัด 

4. ให้สถำนศึกษำประกำศรำยชื่อผู้ที่มีผลกำรประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น”และ         
“ดีมำก” ให้ทรำบทั่วกัน (ตัวอย่ำงตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7) 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับสถำนศึกษำ โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ก่อนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนด ำเนินกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ เช่น ข้อมูลกำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัย ข้อมูลกำรลำและกำรมำท ำงำน
สำย 

6. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ ให้ใช้วงเงินตำมที่ได้รับกำรจัดสรรจำก    
คณะกรรมกำรบริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ตำม
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                
(1 เมษายน 2565) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) รวมกับวงเงินที่ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน จัดสรรเพิ่มเติม
ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ อัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูฯ ให้เป็นไปตามประกาศอัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้พัฒนำโปรแกรมช่วยค ำนวณกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูฯ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) ส ำหรับกำรบริหำรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ ในสังกัด 

7. เมื่อได้ด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
ดังนี้ 

7.1 จัดท ำบัญชีพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ (เอกสำรหมำยเลข 1)  
7.2 จัดส่งไฟล์ Excel โปรแกรมช่วยค ำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ที่บันทึก

ข้อมูลผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ไปยังศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ
โรงเรียน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 
ตรวจสอบกำรใช้วงเงินระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน (ก่อนจัดส่งให้บันทึกข้อมูลการลา มาสาย   
และคะแนนประเมินให้ครบถ้วนและตรงกันกับข้อมูลใน เอกสารหมายเลข 1 ของโรงเรียน) 

8.กำรเลื่อน... 
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8. กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ให้จัดท ำบัญชีเสนอ          
ขอเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (เอกสำรหมำยเลข 2 - 5 ) (แล้วแต่กรณี) เพ่ือเสนอพิจำรณำในคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 

9. กำรนับระยะเวลำกำรลำ ให้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ประเมินฯ และให้
ตรวจสอบอีกครั้ง จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 หำกไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ฯ ให้แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ทรำบภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565 เพ่ืองดกำรเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง
ต่อไป หำกไม่แจ้งตำมเวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ถือว่ำเป็นไปตำม
หลักเกณฑฯ์  

10. เมื่อด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้สถำนศึกษำจัดส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

10.1 บัญชีพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร (เอกสำรหมำยเลข 1) 
10.2 บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง (เอกสำรหมำยเลข 2 – 5) (แล้วแต่กรณี) 
10.3 กรณีมีผู้ ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้จัดท ำเอกสำร

หมำยเลข 5 และเอกสำรประกอบ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6) อย่ำงละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกงดเลื่อนเงินเดือน/
ค่ำจ้ำง ลงลำยมือชื่อรับทรำบ และหำกผู้ถูกงดเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง ไม่ลงลำยมือชื่อรับทรำบ ให้มีพยำน        
ลงลำยมือชื่อรับรองว่ำได้แจ้งเจ้ำตัวทรำบแล้ว เพ่ือป้องกันกำรร้องทุกข์ในภำยหลัง 

10.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเอกสารโดยตรงท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด โปรดด าเนินการภายในเวลาทีก่ าหนดโดยเคร่งครัด 
   

 

ส่วนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

1. ให้ทุกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน น ำวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำน       
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) สิ่งที่ส่งมำด้วย (1) ไปจัดสรรเพ่ิมเติม
ให้กับโรงเรียนภำยในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน โดยให้ค ำนึงถึง 

1.1 ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง 
1.2 ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ

กระทรวงกำรคลัง) หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน  
2. โรงเรียนที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง 
3. ให้เกิดควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 
4. ลดควำมเลื่อมล้ ำของวงเงินที่ใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
5. อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 

  2.ให้คณะกรรมกำร... 
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2. ให้คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ
โรงเรียน รวมรวมข้อมูลจำกโปรแกรมช่วยค ำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ตำมผลกำรพิจำรณำเสนอขอ
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) จำกทุกโรงเรียนภำยในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน   
รวมกันเป็นข้อมูลระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน แล้วตรวจสอบกำรใช้วงเงินว่ำเป็นไปตำมที่ได้รับ
จัดสรรหรือไม่ 

3. เมื่อด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
3.1 จัดท ำบัญชีพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ

โรงเรียน (เอกสำรหมำยเลข 1) 
3.2 จัดท ำ CD ข้อมูลไฟล์  Excel โปรแกรมช่วยค ำนวณวงเงิน เลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำร ตำมผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ
โรงเรียน  

4. น ำส่งเอกสำรตำม ข้อ 3 โดยตรงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 มีนาคม 
2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด โปรดด าเนินการภายในเวลาทีก่ าหนดโดยเคร่งครัด 

 อนึ่ง กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ ในครั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน
และโรงเรียนไม่ต้องส่งรำยชื่อส ำรองเพ่ือรับกำรพิจำรณำ 

      จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                      ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                    
 
 
                                                               (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  0  5734  9234 ต่อ 206 
โทรสำร 0 534 7 9338 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่  27 กันยายน 2561            
แจ้ง กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับ         
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป             
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562   
ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2565) ได้แจ้งจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในอัตรา        
ร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  

 เพ่ือให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน        
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คราวประชุม ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดสรรวงเงินให้         
ทุกโรงเรียนสามารถน าไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ทุกคนในสังกัดไดใ้นอัตราร้อยละ 2.95 ของฐานค านวณ 

2. หักเงินร้อยละ 40.00 ของเงินที่เหลือจากการค านวณวงเงินการเลื่อนเงินเดือน               
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทุกคนเลื่อนได้ในอัตราร้อยละ 2.95             
ของฐานค านวณ จากทุกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนที่มีเงินเหลือ รวมเป็นเงิน 8,953.57 บาท         
น าไปจัดสรรให้ทุกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน เพ่ือให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ในร้อยละที่ใกล้เคียง     
กับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนอ่ืน โดยใช้วิธีคิดเทียบจากฐานเงินและฐานจ านวนคนรวมกัน  และ      
ความเหมาะสม เป็นธรรม  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดสรรวงเงินให้         
ทุกโรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถน าไป
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทุกคนได้     
ในอัตราร้อยละ 3.00 ของฐานค านวณ และจัดสรรวงเงินที่เหลือจากการค านวณ รวมเป็นเงิน 350.60 บาท 
คืนให้เฉพาะศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนที่มีเงินเหลือโดยใช้วิธีคิดเทียบจากฐานเงินที่เหลือ และ      
ความเหมาะสม เป็นธรรม  
 

4. รายละเอียด... 
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4. รายละเอียดการจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน   
แสดงตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารวงเงินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
มีมติให้ทุกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไปจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนภายในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน    
โดยให้ค านึงถึง 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูง 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องถิ่นห่างไกล/
ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก  หรือมีความยากล าบาก                     
ในการปฏิบัติงาน  

3. โรงเรียนที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
4. ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 
5. ลดความเหลื่อมล้ าของวงเงินที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 
6. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

   (นายสมพร  พิลาสันต์) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)

กรอบวงเงนิ 3 %
เงนิเล่ือน

(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

999 32,835,250 985,057.50 914,380 37,398.16 951,778.16 33,279.35 2.95 968,592.41 0.05 16,465.09 3.00 985,057.50

3 217,890 6,536.70 5,280 5,280.00 1,256.70 3.00 6,536.70 3.00 6,536.70

996 32,617,360 978,520.80 909,100 37,398.16 946,498.16 32,022.65 2.95 962,055.71 0.05 16,465.09 3.00 978,520.80

97 4,776,140 143,284.20 119,460 8,266.65 127,726.65 15,557.56 3.00 143,284.20 3.00 143,284.20
1 3 174,230 5,226.90 2,920 1,455.24 4,375.24 851.67 3.00 5,226.90 3.00 5,226.90

2 10 508,700 15,261.00 12,370 1,455.24 13,825.24 1,435.77 3.00 15,261.00 3.00 15,261.00

3 84 4,093,210 122,796.30 104,170 5,356.18 109,526.18 13,270.13 3.00 122,796.30 3.00 122,796.30

899 27,841,220 835,236.60 789,640 29,131.51 818,771.51 16,465.09 2.94 818,771.51 0.06 16,465.09 3.00 835,236.60

1 รอง ผอ.รร. 11 412,350 12,370.50 10,540 1,479.90 12,019.90 350.60 2.91 12,019.90 0.09 350.60 3.00 12,370.50
รอง SP Center ทำ่มะกำ 1 1 36,940 1,108.20 1,120 1,120.00 -11.80 0.27 1,120.00 0.27 1,120.00

รอง ผอ. รร.บำ้นทำ่มะกำ 1 36,940 1,108.20 1,120 1,120.00 -11.80 0.27 1,120.00 0.27 1,120.00
รอง SP Center ทำ่มะกำ 2 2 62,420 1,872.60 1,970 1,970.00 -97.40 0.48 1,970.00 0.48 1,970.00

รอง ผอ. รร.วัดตะคร ำ้เอน 1 29,930 897.90 910 910.00 -12.10 0.22 910.00 0.22 910.00
รอง ผอ. รร.วัดส ำนักคร้อ 1 32,490 974.70 1,060 1,060.00 -85.30 0.26 1,060.00 0.26 1,060.00

รอง SP Center ทำ่มะกำ 3 1 30,520 915.60 1,060 1,060.00 -144.40 0.26 1,060.00 0.26 1,060.00
รอง ผอ. รร.วัดพระแทน่ดงรัง 1 30,520 915.60 1,060 1,060.00 -144.40 0.26 1,060.00 0.26 1,060.00

รอง SP Center ทำ่มะกำ 4 1 31,120 933.60 1,060 1,060.00 -126.40 0.26 1,060.00 0.26 1,060.00
รอง ผอ. รร.วัดหวำยเหนียว (ปุญสิริวิทยำ) 1 31,120 933.60 1,060 1,060.00 -126.40 0.26 1,060.00 0.26 1,060.00

รอง SP Center ทำ่มะกำ 5 3 119,120 3,573.60 3,300 3,300.00 273.60 0.80 3,300.00 0.03 120.00 0.83 3,420.00
รอง ผอ. รร.อนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทศิ 3 119,120 3,573.60 3,300 3,300.00 273.60 0.80 3,300.00 0.80 3,300.00

รอง SP Center พนมทวน 1 1 35,050 1,051.50 1,120 1,120.00 -68.50 0.27 1,120.00 0.27 1,120.00

รอง ผอ. รร.วัดเบญพำด 1 35,050 1,051.50 1,120 1,120.00 -68.50 0.27 1,120.00 0.27 1,120.00
รอง SP Center พนมทวน 3 2 97,180 2,915.40 910 1,479.90 2,389.90 525.50 0.58 2,389.90 0.06 230.60 0.64 2,620.50

รอง ผอ. รร.อนุบำลพนมทวน(วัดรำงหวำย) 1 69,040 2,071.20 1,479.90 1,479.90 591.30 0.36 1,479.90 0.36 1,479.90
รอง ผอ. รร.บ้ำนตลำดเขต มิตรภำพที่ 105 1 28,140 844.20 910 910.00 -65.80 0.22 910.00 0.22 910.00

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

มติคณะกรรมกำร
บริหำรวงเงนิ 
ระดับ สพท. ใหใ้ช้
หลักเกณฑก์ำร

จัดสรรวงเงนิ ดังนี ้

1. ขา้ราชการที่มีผล

การปฏิบตัิงานที่มี

ประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลสงู

2. ขา้ราชการที่

ปฏิบตัิหนา้ที่ใน

ทอ้งถ่ินห่างไกล/

ทรุกนัดาร (ตาม

ประกาศ

กระทรวงการคลงั) 

หรอืการคมนาคมไม่

สะดวก หรอืมีความ

ยากล าบากในการ

ปฏิบตัิงาน

3. หน่วยงาน

การศกึษาที่ขาด

แคลนอตัราก าลงั 

แตมี่ประสทิธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานสงู

4. ใหเ้กิดความ

เหมาะสมและเป็น

ธรรม

ศกึษำนิเทศก์

รอง ผอ. สพท.

กลุ่ม 2    คศ.4 - คศ.5 (ผอ.รร.)

ผอ. รร.

กลุ่ม รอง ผอ.รร./ สำยกำรสอน

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

กลุ่ม 1    ครูผู้ช่วย - คศ.3

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.2

กลุ่ม รอง ผอ.สพท./ ศน./ ผอ.รร.
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)

กรอบวงเงนิ 3 %
เงนิเล่ือน

(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.22 สำยกำรสอน 888 27,428,870 822,866.10 779,100 27,651.61 806,751.61 16,114.49 2.94 806,751.61 0.06 16,114.49 3.00 822,866.10

SP Center ทำ่มะกำ 1 91 2,703,950 81,118.50 77,850 3,950.94 81,800.94 -682.44 0.298 81,800.94 0.001 269.83 0.299 82,070.77
1 โรงเรยีน วดัดอนชะเอม 8 172,900 5,187.00 5,710 5,710.00 -523.00 0.021 5,710.00 0.021 5,710.00

2 โรงเรยีน วดัหนองโรง 2 116,980 3,509.40 1,460 1,040.47 2,500.47 1,008.94 0.009 2,500.47 0.009 2,500.47

3 โรงเรยีน บา้นหนองกรด 3 122,310 3,669.30 3,560 3,560.00 109.30 0.013 3,560.00 0.013 3,560.00

4 โรงเรยีน วดัเขาสะพายแรง้ 11 333,770 10,013.10 10,000 10,000.00 13.10 0.036 10,000.00 0.036 10,000.00

5 โรงเรยีน วดัสนามแย้ 11 387,710 11,631.30 10,980 10,980.00 651.30 0.040 10,980.00 0.040 10,980.00

6 โรงเรยีน วดัหว้ยตะเคยีน 4 72,460 2,173.80 2,720 2,720.00 -546.20 0.010 2,720.00 0.010 2,720.00

7 โรงเรยีน วดัทุง่มะกรูด 5 174,670 5,240.10 5,600 5,600.00 -359.90 0.020 5,600.00 0.020 5,600.00

8 โรงเรยีน บา้นทุง่ประทนุ 9 250,660 7,519.80 6,060 1,455.24 7,515.24 4.57 0.027 7,515.24 0.027 7,515.24

9 โรงเรยีน บา้นทา่มะกา 29 872,870 26,186.10 25,390 1,455.24 26,845.24 -659.14 0.098 26,845.24 0.098 26,845.24

10 โรงเรยีน บา้นหนองลาน 9 199,620 5,988.60 6,370 6,370.00 -381.40 0.023 6,370.00 0.023 6,370.00

SP Center ทำ่มะกำ 2 94 2,816,940 84,508.20 85,210 85,210.00 -701.80 0.311 85,210.00 0.001 279.90 0.312 85,489.90
11 โรงเรยีน วดัส  านกัครอ้ 21 721,840 21,655.20 21,600 21,600.00 55.20 0.079 21,600.00 0.079 21,600.00

12 โรงเรยีน วดัใหมเ่จรญิผล 10 267,250 8,017.50 8,160 8,160.00 -142.50 0.030 8,160.00 0.030 8,160.00

13 โรงเรยีน บา้นบงึวิทยา 6 196,550 5,896.50 5,330 5,330.00 566.50 0.019 5,330.00 0.019 5,330.00

14 โรงเรยีน บา้นหนองตาคง 5 163,400 4,902.00 4,880 4,880.00 22.00 0.018 4,880.00 0.018 4,880.00

15 โรงเรยีน วดัตะคร  า้เอน 23 653,100 19,593.00 20,180 20,180.00 -587.00 0.074 20,180.00 0.074 20,180.00

16 โรงเรยีน บา้นหนองตาแพง่ 4 102,720 3,081.60 3,350 3,350.00 -268.40 0.012 3,350.00 0.012 3,350.00

17 โรงเรยีน วดัทา่เรอื(อตุสาหะวิทยาคาร) 10 313,880 9,416.40 9,770 9,770.00 -353.60 0.036 9,770.00 0.036 9,770.00

18 โรงเรยีน บา้นรางกระตา่ย(พิรยิะประชาวิทยาคาร) 15 398,200 11,946.00 11,940 11,940.00 6.00 0.044 11,940.00 0.044 11,940.00

5. ลดความเหลื่อม

ล า้ของวงเงินที่ใชใ้น

การพิจารณาความ

ดีความชอบ

6. อ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)

กรอบวงเงนิ 3 %
เงนิเล่ือน

(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.2SP Center ทำ่มะกำ 3 100 2,952,270 88,568.10 89,900 89,900.00 -1,331.90 0.328 89,900.00 0.001 295.59 0.329 90,195.59
19 โรงเรยีน วดัดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 12 354,020 10,620.60 11,360 11,360.00 -739.40 0.041 11,360.00 0.041 11,360.00

20 โรงเรยีน ประชาวิทยาคาร 8 232,350 6,970.50 7,080 7,080.00 -109.50 0.026 7,080.00 0.026 7,080.00

21 โรงเรยีน บา้นดอนตาลเสีย้น 9 243,830 7,314.90 7,710 7,710.00 -395.10 0.028 7,710.00 0.028 7,710.00

22 โรงเรยีน บา้นอโุลกสี่หม่ืน 9 211,010 6,330.30 6,760 6,760.00 -429.70 0.025 6,760.00 0.025 6,760.00

23 โรงเรยีน บา้นหนองซอ่นผึง้ผดงุวิทย์ 5 137,680 4,130.40 4,430 4,430.00 -299.60 0.016 4,430.00 0.016 4,430.00

24 โรงเรยีน วดัหนองลาน 3 129,750 3,892.50 3,190 3,190.00 702.50 0.012 3,190.00 0.012 3,190.00

25 โรงเรยีน วดัหนองไมแ้ก่น 8 205,290 6,158.70 6,670 6,670.00 -511.30 0.024 6,670.00 0.024 6,670.00

26 โรงเรยีน บา้นไรร่ว่มวิทยาคาร 7 188,830 5,664.90 5,590 5,590.00 74.90 0.020 5,590.00 0.020 5,590.00

27 โรงเรยีน บา้นดอนรกั 9 245,890 7,376.70 7,650 7,650.00 -273.30 0.028 7,650.00 0.028 7,650.00

28 โรงเรยีน บา้นจนัทรล์าดวิทยา 4 151,120 4,533.60 4,120 4,120.00 413.60 0.015 4,120.00 0.015 4,120.00

29 โรงเรยีน วดัพระแทน่ดงรงั 26 852,500 25,575.00 25,340 25,340.00 235.00 0.092 25,340.00 0.092 25,340.00

SP Center ทำ่มะกำ 4 90 2,687,410 80,622.30 72,890 4,186.17 77,076.17 3,546.13 0.281 77,076.17 0.009 2,395.19 0.290 79,471.36
30 โรงเรยีน วดัเขาใหญ่ 9 314,110 9,423.30 7,280 1,455.24 8,735.24 688.06 0.032 8,735.24 0.032 8,735.24

31 โรงเรยีน วดัเขาตะพัน้ 2 36,150 1,084.50 1,200 1,200.00 -115.50 0.004 1,200.00 0.004 1,200.00

32 โรงเรยีน บา้นชายธูป 2 38,880 1,166.40 1,200 1,200.00 -33.60 0.004 1,200.00 0.004 1,200.00

33 โรงเรยีน วดัเขาสามสบิหาบ 9 270,630 8,118.90 7,570 7,570.00 548.90 0.028 7,570.00 0.028 7,570.00

34 โรงเรยีน บา้นหนองหนิ 10 192,590 5,777.70 6,320 6,320.00 -542.30 0.023 6,320.00 0.023 6,320.00

35 โรงเรยีน บา้นเขาชอ่ง 9 262,520 7,875.60 6,320 1,040.47 7,360.47 515.14 0.027 7,360.47 0.027 7,360.47

36 โรงเรยีน วดัหนองพลบั 13 384,480 11,534.40 11,150 235.24 11,385.24 149.16 0.042 11,385.24 0.042 11,385.24

37 โรงเรยีน วดัทา่กระทุม่ 7 199,900 5,997.00 6,010 6,010.00 -13.00 0.022 6,010.00 0.022 6,010.00

38 โรงเรยีน วดัแสนตอ(วรวตัตวทิยาคาร) 2 85,620 2,568.60 2,140 2,140.00 428.60 0.008 2,140.00 0.008 2,140.00

39 โรงเรยีน บา้นดอนเขวา้ 4 119,840 3,595.20 3,830 3,830.00 -234.80 0.014 3,830.00 0.014 3,830.00

40 โรงเรยีน วดัหวายเหนียว (ปญุสริวิิทยา) 23 782,690 23,480.70 19,870 1,455.24 21,325.24 2,155.47 0.078 21,325.24 0.078 21,325.24
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)

กรอบวงเงนิ 3 %
เงนิเล่ือน

(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.2SP Center ทำ่มะกำ 5 102 2,974,510 89,235.30 79,600 8,097.57 87,697.57 1,537.74 0.320 87,697.57 0.004 1,222.34 0.324 88,919.90

41 โรงเรยีน ดอนสามงา่มผิว หงสวณีะอปุถมัภ์ 3 83,820 2,514.60 2,850 2,850.00 -335.40 0.010 2,850.00 0.010 2,850.00

42 โรงเรยีน บา้นทา่พะเนียง 1 53,990 1,619.70 1,460 1,460.00 159.70 0.005 1,460.00 0.005 1,460.00

43 โรงเรยีน เกียรติวธันเวคิน 1 (วดัปากบาง)

44 โรงเรยีน วดัหนองพนัทา้ว(พรประชาวิทยาคาร) 4 85,940 2,578.20 2,930 2,930.00 -351.80 0.011 2,930.00 0.011 2,930.00

45 โรงเรยีน วดักระตา่ยเตน้ 8 202,930 6,087.90 4,660 1,040.47 5,700.47 387.43 0.021 5,700.47 0.021 5,700.47

46 โรงเรยีน อนบุาลวดัลกูแกประชาชนทูศิ 64 1,767,320 53,019.60 49,970 3,536.17 53,506.17 -486.57 0.195 53,506.17 0.195 53,506.17

47 โรงเรยีน วดัครอ้พนนั 15 446,770 13,403.10 11,990 610.47 12,600.47 802.64 0.046 12,600.47 0.046 12,600.47

48 โรงเรยีน วดัดอนขมิน้ 4 235,470 7,064.10 2,920 2,910.47 5,830.47 1,233.63 0.021 5,830.47 0.021 5,830.47

49 โรงเรยีน วดัดงสกั(หมั่นวิทยาคาร) 3 98,270 2,948.10 2,820 2,820.00 128.10 0.010 2,820.00 0.010 2,820.00

SP Center พนมทวน 1 71 2,668,500 80,055.00 65,830 7,081.87 72,911.87 7,143.13 0.266 72,911.87 0.016 4,523.75 0.282 77,435.62

50 โรงเรยีน วดับา้นทวน 10 324,520 9,735.60 7,780 1,455.24 9,235.24 500.37 0.034 9,235.24 0.034 9,235.24

51 โรงเรยีน บา้นดอนสระ 4 194,780 5,843.40 4,900 4,900.00 943.40 0.018 4,900.00 0.018 4,900.00

52 โรงเรยีน วดัพงัตรุ 13 524,850 15,745.50 12,540 1,455.24 13,995.24 1,750.27 0.051 13,995.24 0.051 13,995.24

53 โรงเรยีน วดัเบญพาด 18 655,040 19,651.20 16,400 2,090.47 18,490.47 1,160.73 0.067 18,490.47 0.067 18,490.47

54 โรงเรยีน บา้นบอ่ระแหง 13 498,390 14,951.70 11,940 1,040.47 12,980.47 1,971.24 0.047 12,980.47 0.047 12,980.47

55 โรงเรยีน บา้นโป่งกปู 5 186,590 5,597.70 5,180 5,180.00 417.70 0.019 5,180.00 0.019 5,180.00

56 โรงเรยีน บา้นกระเจา 8 284,330 8,529.90 7,090 1,040.47 8,130.47 399.43 0.030 8,130.47 0.030 8,130.47
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)
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(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
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เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.2SP Center พนมทวน 2 76 2,745,570 82,367.10 77,040 610.47 77,650.47 4,716.63 0.283 77,650.47 0.011 3,079.18 0.294 80,729.65
57 โรงเรยีน วดัทุง่สมอ 15 446,800 13,404.00 13,870 13,870.00 -466.00 0.051 13,870.00 0.051 13,870.00

58 โรงเรยีน วดัหว้ยสะพาน 11 358,400 10,752.00 10,550 10,550.00 202.00 0.038 10,550.00 0.038 10,550.00

59 โรงเรยีน บา้นหลมุหนิ 13 597,020 17,910.60 14,500 610.47 15,110.47 2,800.13 0.055 15,110.47 0.055 15,110.47

60 โรงเรยีน วดันาพระยา 2 62,810 1,884.30 1,780 1,780.00 104.30 0.006 1,780.00 0.006 1,780.00

61 โรงเรยีน บา้นวงัรกั 2 114,210 3,426.30 2,920 2,920.00 506.30 0.011 2,920.00 0.011 2,920.00

62 โรงเรยีน บา้นรางยอม 1 62,380 1,871.40 1,460 1,460.00 411.40 0.005 1,460.00 0.005 1,460.00

63 โรงเรยีน บา้นหว้ยดว้น

64 โรงเรยีน วดัดอนเจดยี์ 14 454,050 13,621.50 13,650 13,650.00 -28.50 0.050 13,650.00 0.050 13,650.00

65 โรงเรยีน วดับา้นนอ้ย 1 37,710 1,131.30 1,050 1,050.00 81.30 0.004 1,050.00 0.004 1,050.00

66 โรงเรยีน บา้นหนองขยุ 3 95,950 2,878.50 2,820 2,820.00 58.50 0.010 2,820.00 0.010 2,820.00

67 โรงเรยีน เกียรตวิธันเวคนิ 2 (วดัปลกัเขวา้) 3 102,010 3,060.30 3,000 3,000.00 60.30 0.011 3,000.00 0.011 3,000.00

68 โรงเรยีน บา้นสระลมุพกุ 11 414,230 12,426.90 11,440 11,440.00 986.90 0.042 11,440.00 0.042 11,440.00

SP Center พนมทวน 3 80 2,798,100 83,943.00 77,880 1,180.47 79,060.47 4,882.53 0.288 79,060.47 0.012 3,187.33 0.300 82,247.80
69 โรงเรยีน วดัสาลวนาราม 14 391,170 11,735.10 12,130 12,130.00 -394.90 0.044 12,130.00 0.044 12,130.00

70 โรงเรยีน บา้นบอ่หวา้ 2 102,500 3,075.00 2,300 255.24 2,555.24 519.77 0.009 2,555.24 0.009 2,555.24

71 โรงเรยีน บา้นดอนมะขาม 8 356,810 10,704.30 9,440 9,440.00 1,264.30 0.034 9,440.00 0.034 9,440.00

72 โรงเรยีน บา้นหนองโพธ์ิ 4 114,130 3,423.90 2,930 2,930.00 493.90 0.011 2,930.00 0.011 2,930.00

73 โรงเรยีน อนบุาลพนมทวน(วดัรางหวาย) 14 545,090 16,352.70 13,510 925.24 14,435.24 1,917.47 0.053 14,435.24 0.053 14,435.24

74 โรงเรยีน บา้นตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 17 661,270 19,838.10 17,890 17,890.00 1,948.10 0.065 17,890.00 0.065 17,890.00

75 โรงเรยีน บา้นดอนเตาอิฐ 8 286,280 8,588.40 8,570 8,570.00 18.40 0.031 8,570.00 0.031 8,570.00

76 โรงเรยีน บา้นหนองจอก 9 249,650 7,489.50 8,180 8,180.00 -690.50 0.030 8,180.00 0.030 8,180.00

77 โรงเรยีน บา้นโคราช 4 91,200 2,736.00 2,930 2,930.00 -194.00 0.011 2,930.00 0.011 2,930.00
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จ ำนวน
 ขรก.

เงนิเดือนรวม
(บำท)

กรอบวงเงนิ 3 %
เงนิเล่ือน

(บำท)
ค่ำตอบแทน

(บำท)
รวมเป็นเงนิ

(บำท)
วงเงนิคงเหลือ 

+/-
ร้อยละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

ร้อย
ละ

เป็นเงนิ
บำท

ร้อยละ
เป็นเงนิ
บำท

กำรจดัสรรวงเงิน
สพท. จดัสรรให ้รร.

/ต ำแหน่ง

แนบทำ้ยประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต 2  ลงวันที ่ 21  มีนำคม  พ.ศ.  2565
หลักเกณฑก์ำรจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดอืนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ครัง้ที ่1 (1  เมษำยน  2565)

หมำยเหตุ

กลุ่มข้ำรำชกำร/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน

สพฐ.จัดสรร
ใหร้้อยละ

3.00 สพท. ให ้SP เพื่อ
จดัสรรให ้รร.

สพท. 
กันไว้

รวมจัดสรร
วงเงินนับมีตัว 

ณ 1 มีนำคม  2565
วงเงินให้ทุกคน

เล่ือนเงินเดือน / ค่ำตอบแทน  ได้  2.95  %

ข้ำรำชกำรรวม สพป.กจ.2SP Center หว้ยกระเจำ 1 83 2,073,240 62,197.20 65,700 65,700.00 -3,502.80 0.240 65,700.00 0.001 226.88 0.240 65,926.88
78 โรงเรยีน อนบุาลหว้ยกระเจา 16 385,980 11,579.40 12,500 12,500.00 -920.60 0.046 12,500.00 0.046 12,500.00
79 โรงเรยีน บา้นทพัพระยา 15 391,060 11,731.80 12,700 12,700.00 -968.20 0.046 12,700.00 0.046 12,700.00
80 โรงเรยีน บา้นซอ่ง 9 284,500 8,535.00 7,630 7,630.00 905.00 0.028 7,630.00 0.028 7,630.00
81 โรงเรยีน บา้นเขากรวด 11 236,110 7,083.30 7,640 7,640.00 -556.70 0.028 7,640.00 0.028 7,640.00
82 โรงเรยีน บา้นเขาศาลา 3 99,070 2,972.10 2,880 2,880.00 92.10 0.010 2,880.00 0.010 2,880.00
83 โรงเรยีน บา้นทุง่มงักะหรา่ 2 35,450 1,063.50 1,360 1,360.00 -296.50 0.005 1,360.00 0.005 1,360.00
84 โรงเรยีน บา้นไพรงาม 5 172,940 5,188.20 5,340 5,340.00 -151.80 0.019 5,340.00 0.019 5,340.00
85 โรงเรยีน บา้นวงัไผ่ 13 296,740 8,902.20 9,690 9,690.00 -787.80 0.035 9,690.00 0.035 9,690.00
86 โรงเรยีน บา้นนาใหม่ 3 58,230 1,746.90 2,040 2,040.00 -293.10 0.007 2,040.00 0.007 2,040.00
87 โรงเรยีน บา้นหนองตายอด 3 58,060 1,741.80 2,040 2,040.00 -298.20 0.007 2,040.00 0.007 2,040.00
88 โรงเรยีน บา้นอา่งหนิ 3 55,100 1,653.00 1,880 1,880.00 -227.00 0.007 1,880.00 0.007 1,880.00

SP Center หว้ยกระเจำ 2 64 1,835,730 55,071.90 51,970 2,544.13 54,514.13 557.77 0.199 54,514.13 0.002 521.21 0.201 55,035.34
89 โรงเรยีน วดัดอนแสลบ 14 354,300 10,629.00 9,360 1,040.47 10,400.47 228.54 0.038 10,400.47 0.038 10,400.47
90 โรงเรยีน วดัหนองปลงิ 14 415,770 12,473.10 12,540 12,540.00 -66.90 0.046 12,540.00 0.046 12,540.00
91 โรงเรยีน วดัเขารกัษ์ 16 433,410 13,002.30 13,700 13,700.00 -697.70 0.050 13,700.00 0.050 13,700.00
92 โรงเรยีน บา้นตลงุใต้ 13 389,750 11,692.50 10,220 1,040.47 11,260.47 432.04 0.041 11,260.47 0.041 11,260.47
93 โรงเรยีน บา้นหนองนางเลิง้ 4 137,690 4,130.70 3,760 3,760.00 370.70 0.014 3,760.00 0.014 3,760.00
94 โรงเรยีน บา้นพนมนาง 3 104,810 3,144.30 2,390 463.20 2,853.20 291.10 0.010 2,853.20 0.010 2,853.20

SP Center หว้ยกระเจำ 3 37 1,172,650 35,179.50 35,230 35,230.00 -50.50 0.128 35,230.00 0.000 113.30 0.129 35,343.30
95 โรงเรยีน วดัสระลงเรอื 14 412,660 12,379.80 13,150 13,150.00 -770.20 0.048 13,150.00 0.048 13,150.00
96 โรงเรยีน บา้นไผส่ี 5 195,680 5,870.40 5,700 5,700.00 170.40 0.021 5,700.00 0.021 5,700.00
97 โรงเรยีน บา้นหว้ยยาง 9 292,160 8,764.80 8,310 8,310.00 454.80 0.030 8,310.00 0.030 8,310.00
98 โรงเรยีน เมตตาจิตต 2 52,060 1,561.80 1,730 1,730.00 -168.20 0.006 1,730.00 0.006 1,730.00
99 โรงเรยีน บา้นสระจนัทอง 2 54,870 1,646.10 1,570 1,570.00 76.10 0.006 1,570.00 0.006 1,570.00
100 โรงเรยีน บา้นหว้ยลกึ 3 106,140 3,184.20 3,040 3,040.00 144.20 0.011 3,040.00 0.011 3,040.00
101 โรงเรยีน บา้นหนองเจรญิสขุ 2 59,080 1,772.40 1,730 1,730.00 42.40 0.006 1,730.00 0.006 1,730.00

หน้า701



 
 
 

 
 
 
 

 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เรื่อง  อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) 
………………………………………… 

เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1         
(1  เมษายน  2565) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 72 และมาตรา 73 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ             
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖4) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมติของคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  1                
(1 เมษายน 2565) คราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 จึงประกาศอัตราร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

 1. ระดับดีเด่น             ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป          เลื่อนไดร้้อยละ   2.70 – 6.00 
 2. ระดับดีมาก             ร้อยละ 80.00 - 89.99     เลือ่นไดร้้อยละ   2.50 – 2.69  
 3. ระดับดี      ร้อยละ 70.00 - 79.99      เลื่อนไดร้้อยละ   2.00 – 2.49 
 4. ระดับพอใช้             ร้อยละ 60.00 - 69.99     เลือ่นไดร้้อยละ   0.01 – 1.99 
 5. ระดับต้องปรับปรุง    ร้อยละ 59.99 ลงมา          ไมเ่ลื่อนเงินเดือน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ ณ วันที่   21  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
                   
                      

                                                          
(นายสมพร  พิลาสันต์) 

    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ที่  ศธ 04018/ว 870                                                                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                    
                                                                             กำญจนบุรี เขต 2 
                                                                             อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                                                 31  มีนำคม  2565 

เรื่อง  เชิญประชุม 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ/วัดเบญพำด/วัดสระลงเรือ 

อ้ำงถึง  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ลับ ที่ 98/2565 
          สั่ง ณ วันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2565 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะด ำเนินกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เพ่ือให้เป็นไปตำมนัย       
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งท่ำนเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำ          
กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่  1               
(1 เมษำยน 2565) ตำมค ำสั่งที่อ้ำงถึงนั้น 

กำรนี้ จึงเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุม ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.     
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและเข้ำร่วมประชุม 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                                                               (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
                                 ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0 3457 9234  ต่อ 206 
โทรสำร  0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
 

หน้า712

http://www.kan2.go.th/


หน้า713



หน้า714



หน้า715



หน้า716



หน้า717



หน้า718



หน้า719



หน้า720



หน้า721



หน้า722



หน้า723



หน้า724



หน้า725



 

 

   

ที่ ศธ 0258/853                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
        ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  

    จ.กาญจนบรุี 71000 

 26  เมษายน  2565 

เรื่อง    การเลื่อนเงินเดอืนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2565) 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 

อ้างถึง  หนงัสอืสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/1035 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565  

สิ่งทีส่่งมาด้วย    1. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 207/2565 
   ลงวันที่ 26 เมษายน  2565      จำนวน 1 ชุด 

2. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่  208/2565 
   ลงวันที่ 26 เมษายน  2565      จำนวน 1 ชุด 

3. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่  210/2565 
   ลงวันที่ 26 เมษายน  2565      จำนวน 1 ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เสนอผล              
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน            
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครึ่งปีที่แล้วมา (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม        
พ.ศ. 2565) เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณา นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีถึงแก่ความตาย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทราบ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
     
 
 
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทร. 0-3456-400๖ 
โทรสาร 0-3456-4007               

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ที่ 207/2565 

เรื่อง    เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพเิศษและการให้ได้รบัเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
------------------------------ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ                          
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552  ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
และ ที่ ศธ ๐๒๐6.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงนิเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสงูหรอืใกลถึ้งข้ันสงูของอนัดับหรือตำแหน่ง 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว                         
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
ด่วนที่สุด  ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 
ให้เลื่อนเงินเดือนและให้รับค่าตอบแทนพิเศษและให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา (วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564   
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) จำนวน 38 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  อนึ่ง หากประสงค์จะอุทธรณ์หรอืโต้แย้งคำสัง่นี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แยง้คำสั่งต่อ คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่รับทราบคำสัง่นี ้

        ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 
 
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
ที่ 208/2565 

เรื่อง   เลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รบัค่าตอบแทนพิเศษ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

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

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน             
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าข้ันต่ำ หรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ                
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา                            
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง คำวินิจฉัยคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบ         
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่  25 เมษายน 2565                        
ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินผล              
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2 ในครึ่ งปีที่ แล้วมา (วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2565)                           
จำนวน 970 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 อนึ่ง หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งต่อ คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี ้

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที ่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที ่ 26  เมษายน พ.ศ. 2565 
                                                
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
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ที่ ศธ ๐๔018/ว 1649                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                กำญจนบุรี เขต 2                                                                                               
                                                                              อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                  3  พฤษภำคม  2565 

เรื่อง  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2540 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  (1) หนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที ่ศธ 0258/853  
        ลงวันที่ 26 เมษำยน 2565                                                       จ ำนวน 1 ฉบับ 
                 (2) ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นรำยบุคคล               จ ำนวน 1 ฉบับ 

    ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ได้แจ้งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2565 มีมติอนุมัติกำรพิจำรณำ      
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) ให้เป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำยและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ               
ไปรับค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูฯ ในสังกัด และหนังสือแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนรำยบุคคล            
(ให้ไปรับด้วยตนเอง) ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2     
ในวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2565  

 2. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ       
ปฏิบัติตำมนัยหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2540     
เรื่อง ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร (หนังสือที่อ้ำงถึง) โดยให้แจ้งเวียนค ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ข้ำรำชกำรทุกคนในสังกัดทรำบ 

  3. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ           
แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอนในสังกัดทรำบ     
เป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละบุคคล โดยมีรำยละเอียดกำรแจ้งตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (2) 

       
 
 
 

4. กรณีไม่เลื่อน... 
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     4. กรณีไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้ใดให้ชี้แจ้งเหตุผลในการไม่เลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการผู้นั้นทราบเพื่อป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง  

     จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                                                                 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                       
 

 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 
 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
กลุม่บริหำรงำนบุคคล 
โทร. 0 3457 9234 ต่อ 206 
โทรสำร  0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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ที่ ศธ ๐๔018/ว 1615                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                กำญจนบุรี เขต 2                                                                                               
                                                                              อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140 

                                  29  เมษำยน  2565 

เรื่อง  แจ้งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรคร ูครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  บัญชีแจ้งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงนิเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565)           จ ำนวน 1 ฉบับ 

ด้วย คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่  
25 เมษำยน 2565 ได้มีมติเห็นชอบกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จึงส่งบัญชีแจ้งผลกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) มำเพ่ือประกอบกำรออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู   
ซึ่งย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำน รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้ 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
                       
 

 
 (นำยสมพร  พิลำสันต์) 

                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0 3457 9234 ต่อ 206 
โทรสำร  0 3457 9338 
www.kan2.go.th 
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02 พ.ค. 2565  11:13:24พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นางสาว สุภาพร นางแย้ม

นางสาว วริยาพร ศรีทองทรัพย์

นางสาว วันดี ช้างเขียว

นางสาว ชุติมา ต่อแก้ว

นางสาว มณทนัญ กาฬภักดี

นางสาว จุฬารัตน์ หมูทอง

นาง จิรนันท์ เนตรยอง

นางสาว ดุษฎี พวงไทย

นางสาว สิริลักษณ์ พลอาภา

นางสาว เจนจิรา ลิ้มมงคล

นางสาว นภัสนันฐ์ เรืองกระจ่าง

นางสาว ทิฆัมพร นุ่นงาม

นางสาว อุไรพร ดอนเจดีย์

นางสาว จันทนา ดอนพรหมะ

นางสาว วราภรณ์ ใจรื่น

นาย จีรพัฒน์ บุญประเสริฐ

นาย ทัชชัย แก้วจีน

นางสาว ชญาณ์นันท์ แก้วทองพันธ์

นาย อัษฎายุทธ นุ้ยฉิม

นางสาว นิสาชล มีเท

นาง วันเพ็ญ การะภักดี

นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ

นาง ลภัสวีณ์ ห่อทองเลิศวัฒนา

นางสาว ศิริรัตน์ เกษมเทวินทร์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0006515

0006516

0006277

0006561

0006562

0001363

0005611

0005702

0005737

0005871

0005983

0005985

0006031

0006055

0006675

0005854

0006596

0005759

0005867

0005859

0006167

0005717

0005816

0005818

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คช00

คช00

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คช00

คช00

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คช00

คศ01

คช00

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000

หน้า734



02 พ.ค. 2565  11:13:24พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 33

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง ลัดดา รักงาม

นาง มรกต ชมชื่น

นางสาว กิตติยา รักงาม

นาง ประยงค์ สันทัด

นางสาว สาลินี สารี

นางสาว จรรยา ชมภู

นาย ภูทัด จันทร์พัชรินทร์

นาง วนิดา ทองสุขใส

นาย สาธิต จิตร์ประเสริฐ

นาย ณัฐพงษ์ เจริญฉาย

นางสาว อัญชลี เจริญสุข

นางสาว เมธินี รอดประสิทธิ์

นางสาว สิริรัตน์ คงสิน

นางสาว เบญจพร กี่กระโทก

นาง อารีรัตน์ แก้วอินทร์

นาย กิตติพัทธ์ ทำของดี

นาย ชาติชาย ฉัตรทอง

นางสาว เพ็ญพิชชา กล่อมเกล็ด

นางสาว วิมลพรรณ ผลเกิด

นางสาว ธันย์ชนก ศรีโยธา

นางสาว สุรภีพรรณ ขาวหมวก

นางสาว สุนีย์พร ว่องไวอมรเวช

นางสาว ทิพวัลย์ กิมน้อย

นาง ดวงพร อ่อนละมัย

นางสาว กัลย์ณิศา หอมจันทร์

นางสาว ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครูผู้ช่วย

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0005663

0005664

0005665

0005667

0005669

0005670

0005671

0005672

0005673

0005674

0005675

0005676

0005677

0005678

0005679

0005680

0005681

0005682

0005683

0005684

0005685

0005686

0005687

0005688

0005689

0005690

คศ03

คศ02

คศ02

คศ02

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คช00

คศ01

คศ01

คศ02

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02

คศ03

คศ02

คศ02

คศ02

คศ01

คศ01

คศ01

คศ03

คศ01

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คศ01

คศ02

คช00

คศ02

คช00

คศ01

คศ01

คศ02

คศ03

คศ01

คศ03

คศ01

คศ02
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Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 34

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 23,599.54จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาย วินัย วงษ์กล่อม

นางสาว พรพนา ธุระศรี

นางสาว ณัฐวรา เที่ยงธรรม

นาย สุเมธ สุฐาปัญณกุล

นาย จิรายุ ปิยภัณฑ์

นาย ชัยวัฒน์ แสงทอง

นาง อรชา วิสุทธิไพศาล

นางสาว ณัฐนันท์ แสงช้าง

นาย ทรรศน์ ปฏิทัศน์

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

0005691

0005790

0006143

0017359

0017989

0018052

0018225

0018772

0018851

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

คศ01

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 819,499.54  795,900.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

23,599.54 บาท 

23,599.54 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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02 พ.ค. 2565  11:27:11พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาย บุญส่ง โซยรัมย์

นาย อรัญ เทือกขันตี

นาย ปกรณ์ ม่วงเจริญ

นางสาว จิรภา ศรีนวล

นางสาว พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า

นางสาว สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์

นาง ชลณา ม่วงหวาน

นาง เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

นางสาว ชนากานต์ วิหค

นางสาว นิภา สุขพิทักษ์

นางสาว สุภาพ จัดละ

นาง กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์

นางสาว ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ

นาง ปภาวริน เลิศอาวาส

นาย จิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพ

นาย ประพัฒ รุ่งเรือง

นาง กมลทิพย์ อิงปัญจลาภ

นาย วราศักดิ์ อินทสิทธิ์

นาง กัณฐิกา ชื่นใจ

นางสาว กิ่งกาญ จงประจันต์

นาย ศักดิ์ชาย ผิวสุข

ว่าที่ร้อยโท บุรินทร์ จงถวิล

นาง ศศินันท์ เสนแก้ว

นาย วินัย สีบานเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0005531

0005532

0005533

0005540

0005541

0005542

0005548

0005550

0005551

0005553

0005554

0005555

0005557

0005982

0005849

0006271

0005814

0006706

0006324

0006583

0006203

0006208

0006301

0006141

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000
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Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 4

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นางสาว อัจฉรี จำนงกูล

นาง อัจฉรา รอดภัย

นางสาว อัจฉราภรณ์ บัวลังกา

นางสาว ธัญชนก ดอกพรม

นาย วรวิทย์ กลั่นบุศย์

นาง สมหมาย ลิขิตธนานันท์

นาย ณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์

นาย พิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ

นาย พินิจ แสนวัง

นาย สมนึก พงษ์สกุล

นาย เสวย เสนแก้ว

นางสาว ราตรี ทองศรี

นาย บรรพต ท่าน้ำตื้น

นาย วิรัช กุ้ยอ่อน

นาย จารึก วิหค

นาย วิชา จุลทรักษ์

นางสาว สุนิษา แสงแพร

นาย ธรรมะ เที่ยงธรรม

นางสาว เมลดา สุวรรณดี

นาย โกวิท ทั่วจบ

นางสาว กมลวัลย์ บุญจันทร์

นางสาว ปัทมา สายสอาด

นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ

นางสาว วารุณี ตะโกภู่

นาง ศศิตา เพลินจิต

นาย วรเทพ รักษาพงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0006230

0006156

0006650

0006255

0005894

0006109

0006479

0005712

0006180

0006598

0006615

0005587

0006632

0006403

0006404

0006380

0006381

0006451

0006452

0005780

0005781

0005944

0005945

0005751

0005752

0005558

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ04

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ03

คศ04

คศ03

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

คศ02

คศ03

หน้า739



02 พ.ค. 2565  11:27:11พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 5

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 9,613.35จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง นุสรา ทิพย์อุทัย

นาย สมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์

นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล

นาย บรรจง ปิ่นปฐม

นาย อิทธิกร อินต๊ะปัญญา

นางสาว จตุพร เชยสาคร

นางสาว ปณภัช ปัทมาธนาโชติ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

0005559

0006072

0006073

0005627

0005628

0005629

0005630

คศ03

คศ04

คศ02

คศ04

คศ03

คศ02

คศ02

คศ03

คศ04

คศ02

คศ04

คศ03

คศ02

คศ02

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 158,723.35  149,110.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

9,613.35 บาท 

9,613.35 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง นราทิพย์ สอาดเอี่ยม

นางสาว หทัยทิพย์ มณฑาทัศน์

นาง อรพินธ์ ไชยสมทิพย์

นาย แมน คำวงษ์

นางสาว อุบลศรี ฟักจีน

นาง นงนุช ก้านเหลือง

นาง สายฝน บุญยัง

นาย ศรชัย ไชยวุฒิ

นางสาว ศศิธร สังข์ลาโพธิ์

นาย ทรงศักดิ์ พรมเนตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โอชา

นางสาว พรรณพิมล วิเศษสิงห์

นาง ภคอร บุตรพิมพ์

นางสาว เบ็ญจา กากะนิก

นางสาว อินทิรา ชิวปรีชา

นางสาว ณัฐกาญจน์ สมคิด

นาง มุคครินทร์ บุษภา

นางสาว ธิติยา อ่อนวิมล

นาย เจษฎา ตันธนะ

นาย วันรุ่ง พาสุทธิ

นางสาว ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

นาย ศุภภัทร์ สาดา

นาง ธิดารัตน์ ภัทรวังส์

นาง ลักขณา หมดทุกข์

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

4500150

4500151

4500152

4500165

4500166

4500167

4500168

4500169

4500170

4500171

4500172

4500173

4500175

4500176

4500177

4500178

4500179

4500180

4500181

4500182

4500183

4500184

4500185

4500186

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000

หน้า742



02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 2

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 2,640.45จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง ไข่มุก มีแสง

นางสาว ศศิพร ศรีแก้ว

นางสาว ณัฐณิชา ชัยยา

นางสาว ธนันธร ศรีลาวงษ์

นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร

นาง สุภาณี บัวงาม

นางสาว วัลภา สงวนศักดิ์

นาง อมรรัตน์ หะลีบุตร

นางสาว สุลี สุกใส

นางสาว วันวิสาข์ พรมเกตุ

นางสาว กาญจนา โฉมงาม

นาง กัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว

นางสาว สุรางค์ ธิตินิลนิธิ

นางสาว สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

4500187

4500188

4500189

4500190

4500156

4500158

4500159

4500160

4500161

4500162

4500163

4500164

4500191

4500192

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

2,640.45 บาท 

2,640.45 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 1

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

นาง นราทิพย์ สอาดเอี่ยม

นางสาว หทัยทิพย์ มณฑาทัศน์

นาง อรพินธ์ ไชยสมทิพย์

นาย แมน คำวงษ์

นางสาว อุบลศรี ฟักจีน

นาง นงนุช ก้านเหลือง

นาง สายฝน บุญยัง

นาย ศรชัย ไชยวุฒิ

นางสาว ศศิธร สังข์ลาโพธิ์

นาย ทรงศักดิ์ พรมเนตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โอชา

นางสาว พรรณพิมล วิเศษสิงห์

นาง ภคอร บุตรพิมพ์

นางสาว เบ็ญจา กากะนิก

นางสาว อินทิรา ชิวปรีชา

นางสาว ณัฐกาญจน์ สมคิด

นาง มุคครินทร์ บุษภา

นางสาว ธิติยา อ่อนวิมล

นาย เจษฎา ตันธนะ

นาย วันรุ่ง พาสุทธิ

นางสาว ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

นาย ศุภภัทร์ สาดา

นาง ธิดารัตน์ ภัทรวังส์

นาง ลักขณา หมดทุกข์

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

4500150

4500151

4500152

4500165

4500166

4500167

4500168

4500169

4500170

4500171

4500172

4500173

4500175

4500176

4500177

4500178

4500179

4500180

4500181

4500182

4500183

4500184

4500185

4500186

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ปก.

ชก.

ชพ.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปก.

ปก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

ชก.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ชก.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20/004/015/0020/0000/0000/0000/0000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 20/004/015/0000/0000/0000/0000/0000
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02 พ.ค. 2565  11:28:50พิมพ์ ณ วันที่

ที่มา กรมบัญชีกลาง

Report Name : WTHOFR01190 หน้าที่ 2

รายละเอียดเงินเลื่อนขั้นของข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

เลขประจำตัวประชาชน ระดับชื่อ - นามสกุล ชื่อตำแหน่ง เลขประจำตำแหน่ง เลื่อนขั้น สถานภาพเงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ 31 มีนาคม 1 เมษายน

ระดับเงินเดือน

เงินเดือน

จำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมกรม ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ บาท 2,640.45จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

นาง ไข่มุก มีแสง

นางสาว ศศิพร ศรีแก้ว

นางสาว ณัฐณิชา ชัยยา

นางสาว ธนันธร ศรีลาวงษ์

นาง ชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร

นาง สุภาณี บัวงาม

นางสาว วัลภา สงวนศักดิ์

นาง อมรรัตน์ หะลีบุตร

นางสาว สุลี สุกใส

นางสาว วันวิสาข์ พรมเกตุ

นางสาว กาญจนา โฉมงาม

นาง กัลยรัตน์ ถ้ำแก้ว

นางสาว สุรางค์ ธิตินิลนิธิ

นางสาว สุเพ็ญ จิยะพานิชกุล

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

4500187

4500188

4500189

4500190

4500156

4500158

4500159

4500160

4500161

4500162

4500163

4500164

4500191

4500192

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

ชก.

ปก.

ปง.

ปง.

ชพ.

ชก.

ชง.

ชก.

ชก.

ชก.

ชพ.

ชง.

ชพ.

ชก.

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสำนัก/กอง ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท

 43,950.45  41,310.00ยอดรวมสก./สภ. ==> รวมจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนทั้งสิ้น บาท จำนวนเงินตอบแทนพิเศษ 

2,640.45 บาท 

2,640.45 บาทจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน บาท
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2565 
 ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

       ดานการใชประโยชน (Utilization) 

 - ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  
     - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงต้ัง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ  

     - การพิจารณาแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ  
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

ที ่34 / 2565 

เรื่อง   มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

…………………………………………………… 
  เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34(1) มำตรำ 37 มำตรำ 45(5) และมำตรำ 53 แห่ง                  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547   และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  จึงมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำญจนบุรี เขต 2 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
   งำนอ ำนวยกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร  
องค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจ  หน้ำที่  ได้อย่ำงเรียบร้อย                   
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรงำนอ ำนวยกำร 4 กลุ่มงำน ได้แก่   
   1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   
   2. กลุ่มงำนประสำนงำน   
   3. กลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร   
   4. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์   
 

  1. นำงนรำทิพย์ สอำดเอ่ียม ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 
อ1 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้  
       (1) บังคับบัญชำ/ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในกลุ่มอ ำนวยกำร  

  (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนกลุ่มอ ำนวยกำร  
  (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มอ ำนวยกำร  
  (4) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอ ำนวยกำร  
  (5) ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับงำนในกลุ่มอ ำนวยกำร และงำนที่ได้รับมอบหมำย  
  (6) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   

        (7) งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - งำนจัดระบบบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
    - งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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   - งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร/ประเมินผลตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรระบบ KRS 
        (8) งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
    - งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
  (9) กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยภำรกิจงำนทุกประเภท (รอง.ผอ.สพป., เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน) 
       (10) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  2. นำงอรพินธ์ ไชยสมทิพย์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ2 
ปฏิบัติหน้ำทีแ่ทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
คนที่ 1 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสวัสดิกำร 
       (2) หัวหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 
  (2) งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - งำนพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร (คู่มือกำรปฏิบัติงำน , คู่มือขั้นตอนกำรบริกำร ,  
และงำนตำมนโยบำย) 
   - งำนประเมินสถำนะหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร PMQA 

(3) งำนส่งเสริมสวัสดิกำรสวัสดิภำพในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
    - กำรจัดสวัสดิกำร เช่น สวัสดกิำรเพ่ือที่อยู่อำศัย กำรประกันภัยรถยนต์ 
สินเชื่อเพ่ือพัฒนำชีวิตครู (ช.พ.ค.) และสวัสดิกำรกำรกู้ยืมเงินอ่ืน ๆ ที่เป็นข้อตกลงของ สพป. และ สพฐ. 
    - กำรจัดสวัสดิกำร โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
และกองทุนสวัสดิกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
    - กำรประกันชีวิตข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐ 

(4) งำนนโยบำยอื่น ๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสวัสดิกำรสวัสดิภำพของนักเรียน 
(5) กำรด ำเนินงำนกิจกรรมและสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  
                                   (6) งำนกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (บุคลำกรส ำนักงำน) 
 (7) กำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        (8) งำนสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (9) งำนประสำนกำรเลือกตั้งจำกหน่วยงำนภำยนอก  
       (10) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   3. นำงสำวหทัยทิพย์ มณฑำทัศน์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขท่ี 
อ3  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนประสำนงำน 
  (2) งำนระบบควบคุมภำยใน 
  (3) งำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 
        (4) งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร  

- กำรรำยงำนควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในงำนมำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- งำนกำรประเมินควำมพึงพอใจ , แบบสอบถำมงำนวิจัย , แบบสอบถำมอ่ืนๆ 
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 (5) กำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนตัวชี้วัดโครงกำรมำตรกำรและ
คัดแยกขยะในหน่วยงำนในระบบ KRS   
       (6) งำนสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
    - กำรด ำเนินงำนกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 

                (7) งำนกิจกรรมวันส ำคัญ, งำนรัฐพิธี, งำนประเพณี และงำนอ่ืน ๆ 
     - งำน/โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
  (8) กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ 

ทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
  (9) กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
  (10) งำนรักษำควำมปลอดภัย  
   - กำรแต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำเดือน 
   - งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย งำนป้องกันและเฝ้ำระวังภัยพิบัติต่ำง  ๆ(ภัยธรรมชำติ , ภัยจำก
โรคโควิด (ในส่วนของส ำนักงำน) และภัยพิบัติต่ำง ๆ ) 

(11) งำนจัดท ำบัญชีลงเวลำ สรุปกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัด (ยกเว้นกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำร)  
  (12) กำรให้ควำมร่วมมือในกำรศึกษำดูงำนภำยในส ำนักงำนและสถำนศึกษำ และนักศึกษำ
ฝึกงำน 
  (13) กำรขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 
       (14) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นำงสำวณัฐณิชำ ชัยยำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที ่ 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 

       (1) งำนเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - ลงทะเบียนรับเอกสำรจำกกลุ่มภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - วิเครำะห์ควำมถูกต้องของเนื้อหำ จัดระบบเอกสำร จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนใน
เบื้องต้นก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   - ตรวจสอบและกลั่นกรองงำน จัดแฟ้มเสนองำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำร/อนุมัติ/ลงนำม 
    - บันทึกค ำวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบและติดตำมงำน            
ก่อนส่งเรื่องออกให้ผู้เกี่ยวข้อง 
    - ประสำนแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง และตำมนัดหมำยที่สั่งกำร 
    - เตรียมข้อมูลประชุม สรุปเรื่องเข้ำประชุมของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - ประสำนส่วนรำชกำรภำยนอกและภำยใน กรณีนัดหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำปฏิบัติงำนและประชุมร่วม 
   - น ำข้อพิจำรณำสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ถึงรองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
   - งำนก ำหนดนัดหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 
หรือผู้ประชุมแทน 
   - งำนเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - งำนเตรียมยำนพำหนะบัตรโดยสำร ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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  (2) งำนประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) 
  (3) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5. นำงสำวกมลชนก เสือผู้  อัตรำจ้ำงเหมำบริกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้  
  (1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และงำนธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

- รับส่งหนังสือรำชกำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) 
- กำรเก็บหนังสือรำชกำร กำรให้ยืมหนังสือรำชกำร และกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                               - งำนลงทะเบียนรับคู่มือเอกสำรพัสดุภัณฑ์ที่เป็นหีบห่อ/กล่อง จำกบริษัทไปรษณีย์ไทย 
และบริษัทขนส่งต่ำง ๆ แล้วส่งต่อถึงกลุ่ม/เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 

            - กำรส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์-พัสดุภัณฑ์ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
                 - กำรจัดท ำหนังสือเวียน แนวปฏิบัติงำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนของกลุ่มอ ำนวยกำร 
            - กำรแจ้งหนังสือเวียนจำกกลุ่มต่ำง ๆ ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในกลุ่มอ ำนวยกำร 

ทรำบและถือปฏิบัติ 
   - กำรจัดท ำและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรและตรวจเยี่ยม 
  (2) กำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำนภำครัฐในระบบ KRS 
                          (3) งำนประสำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 
    - งำนควบคุม ดูแลและจัดระบบกำรใช้/กำรจองห้องประชุมส ำนักงำน 
    - งำนควบคุม ดูแลและเสนอขอซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 

(4) กำรประสำนด ำเนินงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกจังหวัดกำญจนบุรี                
(5) กำรให้ควำมร่วมมือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์จำกหน่วยงำนภำยนอก 
(6) งำนกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พุธเช้ำข่ำว สพฐ) 

        (7) งำนประชำสัมพันธ์ 
        (8) งำนขอควำมร่วมมือในกำรบริจำค กำรช่วยเหลือ กำรจ ำหน่ำยหนังสือ เอกสำร 
และสิ่งของต่ำง ๆ ทุกประเภท เช่น งำนกฐินพระรำชทำน งำนทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำ ฯลฯ 
       (9) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   6. นำยนิคม หำดี ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส4 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังนี้  
                                (1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ 
     - ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ พิจำรณำเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถยนต์ และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถส่วนกลำงให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 
         (2) จัดท ำทะเบียนคุมประวัติกำรซ่อมแซม กำรบ ำรุงรักษำรถส่วนกลำง เพ่ือตรวจสอบและ    
กำรใช้งำนในกำรวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำให้คงสภำพ 
         (3) ตรวจสอบและรำยงำนกำรใช้รถส่วนกลำง น้ ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำน 
         (4) เก็บรักษำคู่มือทะเบียนรถยนต์ทุกคัน และด ำเนินกำรต่อทะเบียนรถยนต์รำยปี 
         (5) เป็นเจ้ำหน้ำที่ควบคุม/จัดรถยนต์ส่วนกลำงให้บริกำร ตำมภำรกิจของส ำนักงำนฯ 
ตำมท่ีมีผู้ขอใช้ในงำนรำชกำร 
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         (6) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ประจ ำรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กต 3966 กำญจนบุรี หมำยเลขทะเบียน บว 274 กำญจนบุรี  
         (7) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง โรงรถ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
         (8) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
         (9) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (10) ช่วยงำนกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
         (11) งำนรับส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
          (12) งำนอื่น ๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  7. นำยสุทัศน์ ภู่เจริญ ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส4  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 

ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ประจ ำรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กต 3965 กำญจนบุรี  
         (2) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง โรงรถ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
         (3) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
         (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (5) ช่วยงำนกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
         (6) งำนรับส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
          (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   8. นำยสมพงษ์ เหรียญทอง ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส4   มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ประจ ำรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กต 3964 กำญจนบุรี 
         (2) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง โรงรถ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
         (3) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
         (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (5) ช่วยงำนกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
         (6) งำนรับส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
          (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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   9. นำยรุ่ง เนื้อแตงเย็น ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส4   มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ประจ ำรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน นข 3954 กำญจนบุรี   
         (2) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง โรงรถ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
         (3) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
         (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         (5) ช่วยงำนกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
         (6) งำนรับส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
          (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

   10. นำยจ ำเนียร เขียวแก้ว ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ช่ำงระบบน้ ำ ระดับ ช2  มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
         (1) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ประจ ำรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน นข 3801 กำญจนบุรี และ ปพ 1660 กำญจนบุรี 
         (2) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำง โรงรถ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
                     (3) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
                                (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                (5) ช่วยงำนกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
                                (6) งำนรับส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
                                (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

   11. นำยประยูร แสงทอง ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ช่ำงปูน ระดับ ช4 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  

ดังนี้ 
         (1) ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
     - ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ พิจำรณำเสนอแนะกำรปฏิบัติงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนดูแล รักษำควำมสะอำด อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
         (2) ปฏิบัติงำนก่อสร้ำง เกี่ยวกับปูนและคอนกรีตวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน รวมทั้ง 
งำนผสม เทปูน ก่ออิฐฉำบปูน ท ำผิวพ้ืนและผนัง  ปูกระเบื้องพ้ืน ผนัง 
        (3) ดูแล บ ำรุง รักษำและท ำควำมสะอำดรถยนต์ส่วนกลำงให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
                     (4) ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้  
                                (5) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                (6) ดูแล ติดต้ัง ซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคของส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพดี 
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         (7) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ส ำหรับงำนช่ำงทุกประเภท 

ตลอดจนวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้คงสภำพ 
                                (8) งำนควบคุม ดูแล อำคำรสถำนที่ให้สะอำด ปลอดภัย 
         (9) งำนบ ำรุง รักษำ ตกแต่งต้นไม้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
         (10) งำนจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี และเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
        (11) ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร 
                                (12) งำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  12. นำยชุติพนธ์ สมรูปกุลเศรษฐ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ยำม มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินรำชกำร ประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
          (2) เปิด-ปิดประตูรั้ว/อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                (3) ดูแล ติดต้ัง ซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคของส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพดี 
         (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้คงสภำพ 
                                (5) งำน ดูแล รักษำสะอำด ภำยนอกอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
         (6)  งำนบ ำรุง รักษำ ตกแต่งต้นไม้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
         (7) งำนจัดโต๊ะ เกำ้อ้ี และเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
                                (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  13. นำยยุทธิชัย นิลเขียว ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ยำม มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติหน้ำที่ยำมรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินรำชกำร ประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
        (2) เปิด-ปิดประตูรั้ว/อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                                (3) ดูแล ติดต้ัง ซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภคของส ำนักงำนให้อยู่ในสภำพดี 
         (4) จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมให้คงสภำพ 
                                (5) งำน ดูแล รักษำสะอำด ภำยนอกอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
         (6)  งำนบ ำรุง รักษำ ตกแต่งต้นไม้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
         (7) งำนจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี และเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
                                (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  14. นำงสำวเพชร จับทอง ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง แม่บ้ำน  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
        (1) เปิด-ปิดอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
        (2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ งำนบ้ำน งำนครัว ให้พร้อมใช้งำนได้ทันที/ตลอดเวลำ 
        (3) ดูแล รักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนักงำนฯ ชั้น2 อำคำรสวัสดิกำร ห้องน้ ำ   
หลังอำคำรหอประชุม และห้องประชุมทุกห้อง 
                                (4) บริกำรน้ ำดื่ม/เครื่องดื่ม ตำมจุดที่ตั้งบริกำรภำยในส ำนักงำน  
         (5) งำนจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี และเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
         (6) งำน/โครงกำรท ำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
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         (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
                                (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  15. นำงสำวชัญญำพัชร์ สมรูปกุลเศรษฐ์  อัตรำจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
        (1) เปิด-ปิดอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
         (2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ งำนบ้ำน งำนครัว ให้พร้อมใช้งำนได้ทันที/ตลอดเวลำ 
        (3) ดูแล รักษำควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนักงำนฯ ชั้น1  ห้องน้ ำ และห้องประชุมทุกห้อง 
                                (4) บริกำรน้ ำดื่ม/เครื่องดื่ม ตำมจุดที่ตั้งบริกำรภำยในส ำนักงำน  
         (5) งำนจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี และเตรียมห้องประชุมให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
         (6) งำน/โครงกำรท ำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
         (7) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
                                (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
   กลุ่มนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำน ในเชิงนโยบำย             
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นไป                
เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำม
ยุทธศำสตร์ โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน  (School Based Management) โดยมี
กระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับ ติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบ มีภำรกิจในกำรบริหำร
จัดกำรงำนกลุ่มนโยบำยและแผน 3 กลุ่มงำน ได้แก ่

1. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
2. กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ 
3. กลุ่มงำนประเมินผลและรำยงำน 
 

1. นำงสำวอินทิรำ ชิวปรีชำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที ่อ28 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) บังคับบัญชำ/ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (4) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มนโยบำยและแผน 
                 (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และงำนที่ได้รับมอบหมำย 
       (6) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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     2. นำงมุคครินทร์ บุษภำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ 
อ30 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได ้คนที่ 1 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
         (2) งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
       (3) งำนจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย งบลงทุน 
           (4) งำนบริหำรงบประมำณ 
    - กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  
    - กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย 
                 (5) กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ 
       (6) งำนจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมำณงบรำยจ่ำย งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน             
งบเงินอุดหนุน และรำยจ่ำยอื่น 
       (7) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ 
       (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

             3. นำงสำวณัฐกำญจน์ สมคิด ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ต ำแหน่งเลขที่ อ29 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 2 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
        (2) งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
       (3) งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       (4) งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 
       (5) งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
       (6) กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก(จัดท ำแผน ยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ) 
                        (7) กำรจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       (8) กำรจัดท ำและวำงระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน 
        (9) ก ำกับ ติดตำมกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
        (10) งำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

                            4. นำงสำวธิติยำ อ่อนวิมล ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ 
31 ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
        (2) งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
       (3) งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 
       (4) งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
       (5) กำรประสำนงำนกำรตรวจรำชกำรทุกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (6) กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
       (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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 5. นำยวันรุ่ง  พำสุทธิ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  ต ำแหน่งเลขท่ี 33  
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) งำนสำรบรรณของกลุ่มนโยบำยและแผน โดยใช้เครือข่ำย Internet และด ำเนินกำร
ตำมระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office 
        (2) งำนสำรบรรณของกลุ่มนโยบำยและแผน กำรตรวจหนังสือ กำรรับหนังสือ กำรจ่ำยหนังสือ 
และกำรจัดท ำทะเบียนคุม 
         (3) พิมพ์หนังสือ เอกสำร ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ รำยงำนกำรประชุมของทำงรำชกำร 
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมตรวจทำนควำม
ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนงำนต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำรไปได้โดยสะดวก และมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 
       (4) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและพิมพ์ลงในฐำนข้อมูล โปรแกรมต่ำงๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมวิเครำะห์เบื้องต้น เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำหรือเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
       (5) ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มีสภำพคงทน
พร้อมใช้งำน 
       (6) งำนประสำนงำนและให้บริกำรของกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (7) งำนจัดประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (8) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
       (9) งำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่มนโยบำยและแผน 
         (10) กำรขอรับสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่น 
       (11) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลุ่มที่ตั้งข้ึนใหม่             
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560             
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(ก) ศึกษาวิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

1. นำยเจษฎำ ตันธนะ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ32 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และรับผิดชอบงำน 
ดังนี้ 
       (1) บังคับบัญชำ/ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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       (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       (4) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และงำนที่ได้รับมอบหมำย 
         (6) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
   - สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   - สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี          
ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
   - สนับสนุนกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
   - ติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำในสังกัด 
        (7) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
   - ศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย ควำมตอ้งกำรทรัพยำกร/นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   - ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   - พัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้และบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        (8) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   - ศึกษำ วิเครำะห์วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นไปตำมเวลำและเงื่อนไข 
   - จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำน
งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
   - ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ ในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดท ำข้อมูลตำมโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทยและจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบข้อมูลพ้ืนฐำน สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบข้อมูลพื้นฐำนสำรสนเทศ และระบบ
เครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด  
   - ติดตำมประเมิลผลระบบข้อมูลพื้นฐำน สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
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       (9) งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
  - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามฐานข้อมูลกลาง เช่น DATA ON WEB , SMIS, OBEC, B-OBEC , 

M-OBEC และอ่ืนๆ                  
   - การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                   - การน าเสนอ  เผยแพร่  และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
     - การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
                           - การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AOC) 
                                       - การประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาญจนบุรี (POC) 
                                       - งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของโรงเรียน(SOC) 
   - School Mapping 
         (10) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
             - ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
       (11) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   - พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำร โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
    - ติดตำมประเมิลผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำโปรแกรม รวมทั้งกำรให้บริกำรกำรติดตั้ง บ ำรุง 
ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
   - ติดตำมประเมิลผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด 
        (12)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
       (13) งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

   2. นำงสำวชนนิกำนต์ รักอำชีพ ลูกจ้ำงชั่วครำว ช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) งำนสำรบรรณของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
โดยใช้เครือข่ำย Internet และด ำเนินกำรตำมระบบ MSkan2 AMSS PLUS และระบบ My Office 
         (2) พิมพ์หนังสือ เอกสำร ค ำสั่ง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ รำยงำนกำรประชุมของทำงรำชกำร 
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมตรวจทำนควำม
ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนงำนต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำรไปได้โดยสะดวก และมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 
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       (3) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและพิมพ์ลงในฐำนข้อมูล โปรแกรมต่ำงๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมวิเครำะห์เบื้องต้น เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำหรือเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
       (4) งำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
         (5) งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศตำมฐำนข้อมูลกลำง เช่น DATA ON WEB, SMIS, OBEC,              
B-OBEC, M-OBEC และอ่ืนๆ  
       (6) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ งำนบริหำรกำรเงิน 
งำนบริหำรงำนบัญชี งำนบริหำรงำนพัสดุ และ งำนบริหำรงำนสินทรัพย์  กำรให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเก่ียวกับ
กำรด ำเนินงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน พัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์  และปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร 4 กลุ่มงำน ได้แก่ 

1. กลุ่มงำนบริหำรงำนกำรเงิน 
2. กลุ่มงำนบริหำรงำนบัญชี 
3. กลุ่มงำนบริหำรงำนพัสดุ 
4. กลุ่มงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 

 

1. นำงชนำฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง
เลขที่ อ7 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
                            (1) บังคับบัญชำ ควบคุม ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มบริหำรงำน 
กำรเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย ทันตำมก ำหนดเวลำและมีประสิทธิภำพเป็นไป          
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนของทำงรำชกำร 
        (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

     (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
     (4) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ

สินทรัพย์ 
       (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์และงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

     (6) เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
     (7) จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
     (8) รับรองกำรกู้เงินธนำคำร 
     (9) อนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS (P1) 
     (10) เบิก-จ่ำยเงินจัดซื้อ-จัดจ้ำง งบลงทุน ของสถำนศึกษำ/สพป. 
     (11) เบิก-จ่ำยเงินจัดซื้องบประจ ำ ของสพป.กำญจนบุรี เขต 2 
     (12) เบิกเงินโครงกำรตำมกลยุทธ์/งบแลกเป้ำ ของ สพฐ.(กลุ่มพัฒนำบุคลำกรฯ และหน่วย 

ตรวจสอบภำยใน) 
     (13) กำรเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณในระบบ GFMIS  
     (14) ด ำเนินงำนวำงฎีกำเบิกเงินตำมระบบ GFMIS คนที่ 2 

                          (15) แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดจำก สพฐ.แจ้งโรงเรียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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     (16) เรียกรำยงำน ZAP_RPTW01 และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
                          (17) งำนอื่นๆ ตำมที่ได้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

     2. นำงสำวกำญจนำ โฉมงำม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ14  
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 1 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
      (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนบัญชี  
       (2) อนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS (P1) คนที่ 2 
                         (3) รำยงำนงบกำรเงิน ส่ง ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่ 12 และที่เก่ียวข้อง 
                         (4) จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร(เงินงบประมำณ)ในระบบ GFMIS ทุกบัญชี 
                         (5) บันทึกสมุดเงินสด และรำยงำนสมุดเงินสดทุกสิ้นเดือน 
                         (6) บันทึกสมุดเงินฝำกธนำคำรเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และรำยงำนสมุดเงินฝำก 
ธนำคำรเงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณ ทุกสิ้นเดือน 
                         (7) จัดท ำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ 
                         (8) เรียกรำยงำน ZFI_CASHBAL (รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน) และตรวจสอบกับรำยงำน
เงินคงเหลือประจ ำวัน(รำยงำนมือ) 
                         (9) รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
                         (10) ควบคุมและบันทึกบัญชีเงินทดรองรำชกำร 
                         (11) รำยงำนเงินทดรองรำชกำร 
                         (12) ด ำเนินกำรเรื่องวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS 
                         (13) รับ-และน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินเบิกเกินส่งคืนและเงินประกันสัญญำในระบบ GFMIS 
                         (14) ล้ำงพักเงินน ำส่ง/น ำฝำก ทุกประเภท 
               (15) รำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำระดับหน่วยเบิกจ่ำย 
                         (16) บนัทึกทะเบียนคุมลูกหนี้รำยตัวเงินยืมรำชกำรเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณ 
               (17) รำยงำนลูกหนี้เงินยืมรำชกำรเงินงบประมำณ/เงินนอกงบประมำณคงเหลือ ทุกสิ้นเดือน 
                         (18) ด ำเนินงำนล้ำงลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS 
                         (19) ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญำ 
      (20) ปฏิบัติหน้ำที่ รับ-น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินประกันสัญญำ และ 
ออกใบเสร็จรับเงิน 
          (21) งำนอ่ืนๆตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

            3. นำงสุภำณี บัวงำม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ9         
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ คนที่ 2 และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
            (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนพัสดุ 
       (2) เบิก-จ่ำยเงินค่ำจัดจ้ำง งบประจ ำ ของ สพป.กำญจนบุรี เขต 2  
                    (3) เบิกเงินโครงกำรตำมกลยุทธ์/งบแลกเป้ำ ของ สพฐ.(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล)  
                     (4) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบ E-GP คนที่ 3 
                     (5) เบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  
                         (6) บันทึกทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัดตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมหลัก 
และงบรำยจ่ำย  

หน้า766



                     (7) รำยงำนทะเบียนคุมเงินประจ ำงวดส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ทุกสิ้นเดือน 
                     (8) ควบคุมเงินงบประมำณ และตัดจ่ำยเงินงบประมำณทุกหมวดรำยจ่ำย พร้อมทั้งกระทบ
ยอดเงินคงเหลือในระบบ GFMIS 
          (9) เบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค/รำยงำนกำรใช้ค่ำสำธำรณูปโภค 
                    (10) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

            4. นำงอมรรัตน์ หะลีบุตร ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ11    
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
                    (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนกำรเงิน 
       (2) ตรวจค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร (กรณีเงินสด) 
                   (3) เบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล- ค่ำกำรศึกษำบุตร ส่งคืนเงินทดรอง 
                   (4) ยืมเงินทดรองรำชกำรเพ่ือส ำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำกำรศึกษำบุตร 
                   (5) เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
                   (6) เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 
          (7) เบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะกรณีรวมโรงเรียน 
          (8) เบิกจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรฯ 
                    (9) งำนอ่ืน ๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

              5. นำงสำวสุลี สุกใส ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ12    
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
            (1) เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทุกรำยกำร 
            (2) เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
            (3) จัดท ำภำษีประจ ำปีของลูกจ้ำงชั่วครำว/ครูอัตรำจ้ำง /จัดท ำส่ง ภงด.1ก. ส่ง สรรพำกร 
       (4) นำยทะเบียนข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
                     (5) วำงฎีกำในระบบ GFMIS คนที่ 1 
           (6) ควบคุมกำรยืม/เบิกจ่ำยเงินทดรองรำชกำร/ออกใบเสร็จเงินทดรองรำชกำร  
           (7) รำยงำนกำรขอเบิกเงินจำกคลังในระบบ GFMIS 
           (8) เบิกจ่ำย/รวบรวมใบเสร็จเงินอุดหนุนส่งให้เจ้ำหน้ำที่งบเดือน 
           (9) จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร (กรณีเงินสด) คนที่ 2 
                     (10) งำนอ่ืน ๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

             6. นำงสำววันวิสำข์ พรมเกตุ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ13 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
                     (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
       (2) เบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ 
          (3) ควบคุมทรัพย์สิน ของสพป.กำญจนบุรี เขต 2 
       (4) ตรวจสอบพัสดุ ประจ ำปี ของสพป.กำญจนบุรี เขต 2 
       (5) ติดตำมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของโรงเรียน 
                     (6) จัดเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทุกรำยกำร(งบเดือน) เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 
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                     (7) ด ำเนินกำรล้ำงพักสินทรัพย์/ครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS 
                     (8) งำนอ่ืนๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

   7. นำงสำววัลภำ สงวนศักดิ์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ต ำแหน่ง
เลขที่ อ10 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) จัดท ำรำยละเอียดรำยรับ-รำยจ่ำยประจ ำเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  
ส่งกรมบัญชีกลำง 
        (2) รับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย 
       (3) จัดท ำรำยงำนและรับรองภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำประจ ำปี 
       (4) รับเอกสำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือตรวจสอบกำรเบิกเงินกับ ZAP_RPTW01  
       (5) จัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทุกสิ้นเดือน 
       (6) ขออนุมัติเขียน-จ่ำยเช็คตำมฎีกำขอเบิกเงินและจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน  
       (7) เรียกรำยงำนสถำนะเบิกเงิน ZAP_RPT503, ZAP_RPT506 
       (8) ด ำเนินกำรตัดจ่ำยในระบบ GFMIS 
       (9) เรียกรำยงำนสถำนะเบิกเงิน ZAP_RPT406 
            (10) จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร (กรณีเงินสด) คนที่ 1 
       (11) งำนอื่นๆตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

             8. นำงกัลยรัตน์ ถ้ ำแก้ว ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ15               
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
       (1) ด ำเนินงำนเบิกเงินงบประมำณตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ใบงวดสพฐ. และงบแลกเป้ำ 
(กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ) 
       (2) เบิกจ่ำยเงนิค่ำจัดซื้อจัดจ้ำง งบด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
       (3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ 
       (4) ด ำเนินงำนวำงฎีกำเบิกเงินตำมระบบ GFMIS คนที่ 2 
       (5) ปฏิบัติงำนระบบ E-GP คนที่ 2 
          (6) งำนอ่ืนๆตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

              9. นำงสำวนิภำดำ วงษ์น้อย อัตรำจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) จัดท ำเอกสำรขอรับเงินบ ำนำญปกติและบ ำเหน็จด ำรงชีพ กรณีข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ
รำชกำร-ลำออก 
       (2) จัดท ำเอกสำรขอรับเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ กรณีเกษียณอำยุรำชกำร-ลำออก 
       (3) จัดท ำเอกสำรขอรับเงินบ ำเหน็จตกทอด กรณีข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ เสียชีวิต 
       (4) จัดท ำรำยละเอียดรำยรับ-รำยจ่ำยประจ ำเดือนของข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส่งกรมบัญชีกลำง 
       (5) งำนสำรบรรณกลุ่ม/ธุรกำรกลุ่ม คนที่ 2 
        (6) จัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยพัสดุ งบประจ ำ  
                      (7) งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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            10. นำงสำวแพรวนภำ โคกแก้ว อัตรำจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
                      (1) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-gp (คนที่ 1) 
            (2) งำนสำรบรรณกลุ่ม/ธุรกำรกลุ่ม คนที่ 1 
                      (3) จัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยพัสดุของโครงกำร  
                      (4) แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร 
        (5) งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                      (6) งำนอ่ืน ๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

   กำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นมำตรกำรจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร              
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำนโดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ                     
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว เกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ                   
น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพ
กำรศึกษำของผู้เรียนต่อไป  มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล 4 กลุ่มงำน ได้แก่ 

1. กลุ่มงำนธุรกำร 
2. กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
3. กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
4. กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 

1. นำยแมน ค ำวงษ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ16  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
       (1) บังคับบัญชำ / ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

(2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำน และพัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(4) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และงำนที่ได้รับมอบหมำย 

       (6) งำนประสำนงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร (อกศจ.) และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
            - งำนประสำนงำนรวบรวม เรียบเรียง เรื่องท่ีจะน ำเสนอ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร 
จังหวัด(กศจ.) เพ่ือจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
             - งำนอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 

(7) งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  2. นำงนงนุช ก้ำนเหลือง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ18   
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้   
คนที่ 1 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 

(1) หัวหน้ำกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
(2) งำนกำรสอบแข่งขันบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
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       (3) งำนกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
       (4) งำนกำรคัดเลือกครูอัตรำจ้ำง และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง 
       (5) งำนกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน  
       (6) งำนขอใช้บัญชี – กำรเรียกตัวพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน 
       (7) งำนกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครูอัตรำจ้ำงและพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครูผู้สอน 
       (8) งำนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร ระบบ GEIS  
       (9) งำนกำรจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
       (10) งำนกำรจ้ำงบุคลำกรด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
       (11) งำนกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง งบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 
       (12) งำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย และทุกสำยงำน ทุกกรณ ี
       (13) งำนขอโอน–รับโอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกสำยงำน 
       (14) งำนกำรขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
       (15) งำนย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
และสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
       (16) งำนย้ำยและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก ์
       (17) งำนลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       (18) งำนขอช่วยรำชกำร ทุกกรณี ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (19) งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

     3. นำงสำวเบ็ญจำ กำกะนิก ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ27 
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
คนที่ 2 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
   (2) กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ทุกระดับ ทุกสำยงำน 
  (3) กำรปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  กรณีให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ ทุกระดับ ทุกสำยงำน 
  (4) กำรรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ทุกระดับ   
ทุกสำยงำน ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณ 
   (5 ) กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติ งำนในหน้ำที่  ผู้ อ ำนวยกำรสถำน ศึกษำและ             
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   (6) งำนประสำนกำรประเมินผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

 4. นำงสำยฝน บุญยัง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ19                       
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
       (1) งำนเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
       (2) งำนแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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       (3) งำนแต่งตั้งรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
       (4) กำรย้ำยบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค(2) 
        (5)  กำรรับโอนข้ำรำชกำรอ่ืน และพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค(2) 
       (6) งำนคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค(2) ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
       (7) งำนกำรขออนุญำตลำกิจ ลำป่วย ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
       (8) งำนกำรขออนุญำตลำอุปสมบท/กำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์ 
       (9) งำนยกเว้นขอรับรำชกำรทหำร 
       (10) งำนขอยกเว้นไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร  
       (11) งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรขอพระรำชทำนดิน 
กำรขอพระรำชทำนหีบศพ   
       (12) งำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ / ลูกจ้ำงประจ ำ 
            (13) งำนประสำนงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร (อกศจ.) และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
              - ประสำนงำนระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
เพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

             - งำนน ำเสนอรำยละเอียด วำระกำรประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
                - งำนจัดเก็บระเบียนวำระกำรประชุม งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

(กศจ.) 
      (14) งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

    5. นำยศรชัย ไชยวุฒิ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ20                       
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
     (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
     (2) งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

      (3) งำนเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  
     (4) งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงสุด 
     (5) กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนตำมผลกำรจัดสรรโควตำและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ิมเติม 
     (6) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบประจ ำปีกรณีพิเศษให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติดและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล 
     (7) กำรแก้ไขค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกกรณ ี
     (8) กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ 
     (9) กำรปรับอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำสู่บัญชีขั้นต่ ำ ขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพท้ำยพระรำชกฤษฎีกำกำรปรับ
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   (10) งำนด ำเนินกำร ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
   (11) งำนให้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.  
   (12) งำนระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจ ำ 
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   (13) งำนขอเงินค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรณีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงสุด 
   (14) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

   6. นำงสำวศศิธร สังข์ลำโพธิ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ21          
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
     (1) งำนย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
     (2) งำนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมตรำ38 ค(2) 
     (3) งำนด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     (4) งำนจัดท ำสัญญำจ้ำง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำครูขำดแคลนครูขั้นวิกฤตและ
บรรจุแต่งตั้ง นักกำรภำรโรง(แผนขยำยโอกำสและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นักกำรภำรโรง
พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร(โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) ครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์(โครงกำรพัฒนำคุณภำพแลมำตรฐำน
กำรศึกษำ) ครูขำดแคลน(SP2) (โครงกำรยกระดับพัฒนำครูทั้งระบบ) 
     (5) งำนจัดท ำทะเบียนคุมครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำครูขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
นักกำรภำรโรง(แผนขยำยโอกำสและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร นักกำรภำรโรง พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิกำร(โครงกำรคืนครูให้นักเรียน) ครูวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์(โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ)                   
ครูขำดแคลน(SP2) (โครงกำรยกระดับพัฒนำครูทั้งระบบ) 
     (6) งำนรับรำยงำนตัวข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว มำปฏิบัติงำน 
     (7) งำนส่งตัวข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ,พนักงำนรำชกำร,ลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงชั่วครำวไปปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ  
     (8) งำนกำรขอลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค(2) 
     (9) งำนกำรขอลำออกจำกรำชกำรของพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
    (10) งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (11) งำนด ำเนินกำรจ้ำงครูต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ/ขอต่อวีซ่ำ 
   (12) งำนประเมินผลงำนบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง 
   (13) งำนคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนรัฐบำลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        (14) งำนรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ
คัดเลือกมำบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (15) งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

   7. นำยทรงศักดิ์ พรมเนตร ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ22                
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) งำนกำรยุบเลิกอัตรำต ำแหน่งข้ำรำชกำร /ลูกจ้ำงประจ ำ กรณีต่ำงๆ  
     (2) งำนกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
และลูกจ้ำงประจ ำ 
     (3) งำนระบบกำรเบิกจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำกับกรมบัญชีกลำง 
     (4 ) งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงิน เดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ/ 
ลูกจ้ำงประจ ำ   
     (5) งำนบันทึกข้อมูลบัญชีถือจ่ำย (จ 18) และจัดท ำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ำย 
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     (6) งำนตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร/อัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำข้ำมหน่วยเบิก 
     (7) งำนจัดท ำบัญชีปรับพอกถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงเพ่ิมเติม 
     (8) งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะประจ ำปี และท่ีเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
     (9) งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรโอนอัตรำเงินเดือน 
     (10) งำนด ำเนินกำรขอถือจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน 
     (11) งำนขออนุญำตลำเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
     (12) งำนด ำเนินกำรเพิ่มค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
     (13) งำนด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 
     (14) งำนด ำเนินกำรให้พนักงำนรำชกำรได้รับเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว 
        (15) งำนตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
     (16) งำนปรับปรุง แก้ไขข้อมูลบุคคลำกรในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
     (17) งำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ  
        (18) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

          8. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง นัยนำ โอชำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ23               
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
     (1) งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรในสังกัด และให้แก่ผู้กระท ำควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชำติ 
          (2) งำนส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์   
        (3) งำนจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
         (4) งำนขอแก้ไขค ำผิดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
         (5) งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
         (6) งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำย ดวงตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
         (7) งำนกำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล (P-OBEC) 
         (8) งำนกำรจัดท ำแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 
     (9) งำนกำรตรวจสอบประวัติบุคคล พิมพ์ลำยนิ้วมือ  
   (10) งำนขอปรับวุฒิ – เพ่ิมวุฒิกำรศึกษำ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   (11) งำนกำรขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
   (12) งำนกำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในสมุดทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 
   (13) งำนขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ  
   (14) งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ออกจำกรำชกำร 
   (15) งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ (กบข.) 
   (16) งำนกำรส ำรวจวันลำประจ ำปีของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจ ำ 
     (17) งำนกำรบันทึกวันลำประจ ำปี ในแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 
         (18) งำนกำรจัดท ำ/ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด 
         (19) งำนกำรจัดท ำ/ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
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         (20) งำนกำรขอยืม-ขอคืน สมุดทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ ลูกจ้ำงประจ ำ/ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
   (21) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  9. นำงภคอร บุตรพิมพ์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ26                 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
      (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 
     (2) งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน โดยใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 
        (3) งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน
รำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 
     (4) งำนเกลี่ยและกำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนและต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (5) งำนวำงแผนควำมต้องกำรครูระยะสั้น และระยะยำว 
     (6) งำนวำงแผนกำรรับนักเรียนทุน (ทุกกรณี เช่น สหกิจ,พันธ์ใหม่, สควค., อื่นๆ 
     (7 ) งำนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร                     
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
     (8) งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (9) งำนบริหำรอัตรำก ำลัง ปรับปรุงต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 
     (10) งำนตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
     (11) งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ.  
     (12) งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร 
                          (13) งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
                          (14) งำนตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
                          (15) งำนเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ  
                          (16) งำนปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (17) งำนประเมินค่ำงำน ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค(2) 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษและระดับเชี่ยวชำญ  
     (18) งำนเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ ที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำรเป็นต ำแหน่ง 
พนักงำนรำชกำร 
     (19) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         10. นำงสำวอุมำพร วิเศษสิงห์ อัตรำจ้ำงเหมำบริกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (1) งำนขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด 
         (2) งำนกำรขออนุญำตลำกิจ ลำป่วย ลำพักผ่อน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         (3) งำนกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองประเภทต่ำงๆ  
      (4) งำนกำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
อิเล็กทรอนิกส์  
      (5) งำนบันทึกข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 
อิเล็กทรอนิกส์ 
         (6) งำนกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศโดยใช้วันลำ หรือระหว่ำงวันหยุดรำชกำร 
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         (7) งำนกำรรำยงำนกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ 
         (8) งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยใช้เครือข่ำย Internet และด ำเนินกำรตำมระบบ 
MSkan2 AMSS PLUS ระบบ My Office  
        (9) งำนจัดท ำหนังสือเวียน/จัดเก็บเอกสำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        (10) งำนกำรด ำเนินกำรประชุมภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
         (11) งำนกำรจัดท ำทะเบียนคุมหนังสือรับรองประเภทต่ำงๆ 
         (12) งำนกำรจัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        (13) งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

      (14) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นมำตรกำรจูงใจ           
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วยงำน ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้บรรจุวัตถุประสงค์ 
 

1. นำงสำวอุบลศรี ฟักจีน ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 
อ17 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
      (1) บังคับบัญชำ / ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำน และพัฒนำงำนกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(4) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
(5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและงำนที่ได้รับ 

มอบหมำย 
     (6) จัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (7) งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งให้สูงขึ้น  
      (8) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนเลื่อนให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น  
     (9) งำนฝึกอบรมพัฒนำควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (10) งำนฝึกอบรม กำรปฏิบัติงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       (11) งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     - โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     - โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     - โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
     - โครงกำรพัฒนำธุรกำรโรงเรียน 
     - โครงกำรเพชรเสมำกำญจน์ 2 
     (12) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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      2. นำงวรัญญำ เพ็งจันทร์ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังนี้  
      (1) งำนธุรกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (2) งำนลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือกำรวิจัยภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 
     (3) งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพฤหัสบดี 
          - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพลเรือนดีเด่น 
         - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัล “ครูดีในดวงใจ” 
         - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลผู้มีผลงำนดีเด่น สำขำครู
ภำษำไทย มูลนิธิสมำน-คุณหญิงเบญจำ แสงมลิ 
         - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัล สพฐ. (OBEC AWARDS) 
         - กำรคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัล “คนดีศรีกำญจน์ศึกษำ” 
จังหวัดกำญจนบุรี 
         -กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี 
         -กำรประกำศเชิดชูเกียรติครูอำวุโสและเงินช่วยเหลือครูอำวุโส ประจ ำปี 

    (4) งำนประเมินคณุภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 
    (5) งำนขออนุญำตไปรำชกำร/กำรขอตัวไปช่วยรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    (6) งำนขออนุญำตและต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

       (7) งำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   กลุ่มนิ เทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกลุ่มที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ                  
กำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน 
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุง กำรเรียน
กำรสอนให้ได้มำตรฐำน มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 6 กลุ่มงำน 
ได้แก่ 
  1. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  3. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  4. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  5. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  6. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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   ๑. นำงสำวสุภำพ จัดละ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 68 ปฏิบัติ
หน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
      (1) ควบคุม  ก ำกับ ติดตำมและกลั่นกรองงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
   

 (2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรนิเทศ ประจ ำปีของกลุ่มนิเทศ  
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 (3) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ 
 (4) ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ 
 (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและงำน 
ที่ได้รับมอบหมำย 
 (6) บริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรมของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      - โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (กิจกรรม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและโรงเรียนสุจริต) 
 (7) กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
 (8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 
 (9) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  2. นำงสำวพันวนำ พัฒนำอุดมสินค้ำ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่13 
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 1  และรับผิดชอบงำน 
ดังนี้ 
           (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ                  
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
               (2) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ                  
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
                    - งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
    - งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      
    - งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
         (3)  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
  (๔) บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย             
   -   สูตรคูณพาเพลิน 
   -   คิดเลขเป็น เน้นโจทย์ปัญหา 
   -   เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
   -   คลินิกคณิตเคลื่อนที่ 
   -   ผู้ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   -   คลินิกวิจัย 
   -   ผลงานประจักษ์ชัด (Best Practices)  
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  (๕) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอพนมทวน 
  (๖) งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         

   3. นำงกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 69              
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ 2 และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       (2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
    - งำนพัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ 
    - งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
        (3) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
       (4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (สำระหน้ำที่พลเมือง) 
        (5) บริหำรงำน/กิจกรรม  ประกอบด้วย  
            - ระบบ e-Mes กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
    - โรงเรียนคุณภำพ 
    - โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
    - งำนประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน(Reading  Test: RT)  
    - งำนประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test: NT)  
                  (6) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ  
        (7) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย      

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

   ๔. นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี ๖๗ 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (๑) หวัหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      (๒) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   (๓) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   (๔) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
   (๕) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
   (๖) หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   (๗) บริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    - กำรพัฒนำควำมสำมำรถทักษะภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR 
    - กำรดูแลระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (ระบบ SET)   
   (๘) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในอ ำเภอพนมทวน   
   (๙) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  5. นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี ๖๔ 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (๑) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
   (๒) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
   (๓) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
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   (๔) บริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
    - บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
    - สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย 
    - วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับปฐมวัย 
   (๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในอ าเภอห้วยกระเจา 
   (๖) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ๖. นำงชลณำ ม่วงหวำน   ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ ๖๒ 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (1) งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   (2) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   (3) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   (4) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   (5) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   (6) บริหำรงำน /โครงกำร/ กิจกรรม / ประกอบด้วย 
    - กำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning / ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
    - กำรจัดกำรเรียนตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
    - กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    - ทักษะกระบวนกำรคิด 
    - โครงกำรโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
    - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
   (7) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอห้วยกระเจำ 
   (8) งำนอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

   ๗. นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ 54 
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (1) หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   (2) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทำงกำรศึกษำ 
   (3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์) 
   (4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (เศรษฐศำสตร์) 
   (5) บริหำรงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย  
    - งำนพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 
    - งำน Digital Education Excellence Platform (Deep) 
    - งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
    - งำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ระดับประถมศึกษำ 
    - งำนกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - งำนอำรยเกษตร สืบสำน รักษำ ต่อยอด ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจและควำมหวัง” 
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   (6) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ 
   (7) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  ๘. นางสาวชนากานต์  วิหค  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๖๕ ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
   (2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับชำติ 
   (3) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   (4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
   (5) บริหำรงำน /โครงกำร/ กิจกรรม ประกอบด้วย 
    - งำนกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET 
    - งำนคลังข้อสอบ 
    - งำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยข้อสอบมำตรฐำน 
    - กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน  
    - กิจกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
   (6) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอพนมทวน (SP  
พนมทวน ๒) 
   (๗) งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๙. นำงสำวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่ง 
เลขที่ 71  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
   (๑) หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
   (๒) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    - งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    - งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 
    - งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   (๕) บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
    - โรงเรียน Connext ED (ประชารัฐ) 
    - โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    - กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
    - อาเซียนศึกษา 
    - โรงเรียนวิถีพุทธ 
   (๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอท่ามะกา  
   (๗) งานอ่ืน ๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  10. นำงสำวจิรภำ  ศรีนวล ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
    (๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    - งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    - งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    - งานประสาน ส่งเสริม งานประกันคุณภาพภายนอก 
    (2) งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
    - งานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
    - งานระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis) 
    - งานระบบข้อสอบออนไลน์ (PISA) 
    (3) หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    (4) บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
    - งานเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
    - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต) 
    - นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอท่ามะกา  
    - งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  11. นำงสำวธนันธร  ศรีลาวงษ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 
อ 41 ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่ม/ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    - การรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยใช้เครือข่าย Internet และด าเนินการตามระบบ  
Mskan๒ AMSS PLUs ระบบ My  Office 
    - การรับ-ส่งหนังสือราชการ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
    - การเก็บหนังสือราชการ 
    - การให้ยืมหนังสือราชการ 
    - การแจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน 
    - การจัดท าและควบคุมทะเบียนเอกสารงานธุรการ 
   (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 
   (3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
   (๔) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
   (๕) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ โดยช่องทาง Line , Facebook และ เว็บไซต์ niteskan2 
   (๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
   (๗) ดูแลและจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
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   (๘) แจกสื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆให้แก่โรงเรียน 
   (๙) งานอ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นงำนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเน้นกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำ
ในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย น ำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำน ร่ำงกำย จิตใจ สังคมสติปัญญำ ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำ 
กำรกีฬำ  ลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  องค์กรนักเรียน  สิทธิ เด็ก  กำรจัดหำทุน                             
กองทุนกำรศึกษำ เพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกำส  เด็กบกพร่อง เด็กพิกำร และเด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนร่วมจัดกำรศึกษำที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติ
ตำมพันธกิจที่ได้มีกำรลงนำมในควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงประเทศ กำรรองรับประชำคมอำเซียนในด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีภำรกิจ
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 4 กลุ่มงำน ได้แก่ 

1. กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
2. กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
3. กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 
4. กลุ่มงำนกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 

   1. นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ34   
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 

     (1) ควบคุม/ ก ำกับ ติดตำม ดูแลและกลั่นกรองงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
       (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                   (4) นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
        (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและงำนที่ได้รับมอบหมำย 
        (6) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

         2. นำงไข่มุก มีแสง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ38    
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ คนที่ 1 และรับผิดชอบงำน ดังนี้                                                            
                (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
       (2) งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ  

    (3) กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ภูเขำ ทุรกันดำร 
    (4) กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ 
    (5) กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่พิเศษ 

                         (6) กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
      (7) กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและสถำนประกอบกำร 
                         (8) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียน ประชำกรวัยเรียน เพ่ือรองรับกำรติดตำมกลยุทธ์ สพฐ. 
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      (9) กำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลำงคัน 
      (10) กำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือศึกษำต่อตำมโควตำของสถำนศึกษำต่ำง ๆ      
      (11) งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรสรรหำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      (12) งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  
      (13) ผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 
                         (14) จัดท ำและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกำร
ประเมินต่ำง ๆ ดังนี้  
                       - มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
    - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ
รำชกำร  

     (15) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

   3. นำยศุภภัทร์ สำดำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ35   
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ คนที่ 2 และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
       (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
        (2) ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแลและกลั่นกรองงำนกิจกำรลูกเสือ 

     (3) งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม  
              (4) งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร ของ สพป.และสถำนศึกษำ   
        (5) งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
                          (6) กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
                          (7) งำนส่งเสริมเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ 
                          (8) กำรตรวจสอบคุณวุฒิและรับรองควำมรู้ 

     (9) กำรส่งเด็กเข้ำเรียนกำรศึกษำนอกระบบ 
       (10) กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
                          (11) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียน ประชำกรวัยเรียนเพ่ือรองรับกำรติดตำมกลยุทธ์ของ สพฐ. 
                          (12) กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับเกี่ยวกับกำรย้ำยนักเรียนและกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน 
       (13) กำรขออนุญำตจัดซื้อแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในรำชกำร 

     (14) กำรยกเลิกแบบพิมพ์ของทำงรำชกำร  
                   (15) งำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
                 (16) งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  
                           (17) จัดท ำและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกำร
ประเมินต่ำง ๆ ดังนี้  
    - มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
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    - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร  

     (18) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

   4. นำงลักขณำ หมดทุกข์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ37   
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ คนที่ 3 และรับผิดชอบงำน ดังนี้  
                          (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 
        (2) งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ  
                          (3) งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 
                   (4) งำนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในสถำนศึกษำ 

     (5) กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ                                                                   
     (6) งำนวิเทศสัมพันธ์ 
     (7) งำนส่งเสริมกำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
     (8) งำนสำรวัตรนักเรียน 

       (9) งำนส่งเสริมกิจกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ 
       (10) งำนควำมมั่นคงของชำติ 
       (11) งำนตำมโครงกำรเสมำพัฒนำชีวิต 
       (12) ผู้ดูแลระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                          (13) จัดท ำและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกำร
ประเมินต่ำง ๆ ดังนี้  
    - มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
    - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร  

     (14) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

   5. นำงธิดำรัตน์ ภัทรวังส์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ36    
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้  

(1) หัวหน้ำกลุ่มงำนกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
(2) งำนส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

    - งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว และของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ 
                          (3) งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ   

      (4) งำนทุนกำรศึกษำและกำรระดมทุนเพื่อกำรศึกษำนักเรียน 
                          (5) กำรรวบรวมผลงำนนักเรียนประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซด์ 
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                          (6) งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
                          (7) งำนสวัสดิกำร และสงเครำะห์นักเรียน 

     (8) งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
     (9) งำนคัดกรองเด็กนักเรียนยำกจน 

       (10) งำนส่งเสริมศักยภำพนักเรียน งำนประกวด แข่งขัน กิจกรรมทำงวิชำกำร 
       (11) งำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
       (12) งำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
       (13) งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
                          (14) จัดท ำและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกำร
ประเมินต่ำง ๆ ดังนี้  
    - มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
    - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร  
                       (15) ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                                                         

     (16) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

  6. นำงสำวศศิพร ศรีแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ39   
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้   

      (1) งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
                     -  งำนโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
    - งำนโครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี 
    - งำนส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)                                           
                            - งำนติดตำมโครงกำรนโยบำยรัฐบำลอำหำรเสริม (นม)  
                       - งำนไข้หวัดนก 

  - งำนทันตสุขภำพในโรงเรียน 
                  - งำนโครงกำรเด็กไทยท ำได้                                           
                  - งำนโครงกำรเด็กไทยสุขภำพดี                                                              
                  - งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

                      - งำนโครงกำรรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชำติในสถำนศึกษำ                                   
                            - งำนโครงกำรป้องกันพิษสุนัขบ้ำ 
                   - งำนโครงกำรปัญหำโรคอ้วน  
                      - งำนโครงกำรเยำวชนไทยต้ำนภัยไข้เลือดออก/โรงเรียนปลอดลูกน้ ำยุงลำย 
                - งำนโครงกำรเด็กไทยไม่กินหวำน  
                - กำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรค มือ เท้ำ ปำก 
                - งำนโครงกำรเด็กไทยกินผัก 
    - งำนป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในสถำนศึกษำ 
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                (2) งำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในสถำนศึกษำ 
                   - งำนโครงกำรกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
                   - โครงกำรอำหำรกลำงวันแบบยั่งยืน 
                   - โครงกำรอำหำรกลำงวันตำมพระรำชด ำริ 
                       - โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรที่ดีในโรงเรียน 
                       - โครงกำรพัฒนำระบบน้ ำดื่มสะอำดในโรงเรียน 
        (3) งำนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
                 (4) งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน  

       (5) กำรส่งเด็กเข้ำเรียนกำรศึกษำนอกระบบ 
       (6) กำรขออนุญำตจัดซื้อแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในรำชกำร 

       (7) งำนสภำนักเรียน ส่งเสริมพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็ง องค์กรสภำเด็ก เยำวชน 
                 (8) ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                      - จัดระบบงำนสำรบรรณภำยในกลุ่ม  ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำ  คัดกรองงำน 
แจกจ่ำยหนังสือรำชกำร  
                          (9) งำนสนับสนุนองค์กรภำยนอก 
                          (10) กำรประสำนงำน ประชำสัมพันธ์  ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                          (11) งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
                          (12) จัดท ำและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกำร
ประเมินต่ำง ๆ ดังนี้  
             - มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    - กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
    - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร  

     (13) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

  7. นำงสำวศศิวรรณ ดอกชะเอม พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน ประจ ำส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำ โดยให้กำรช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำนักเรียน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อจำกระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังนี้ 
    - ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อน 
    - ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิต ด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน 
    - ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว       
เพ่ือกำรบ ำบัด และแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง หรือปัญหำที่ซับซ้อน 
    - ให้กำรดูแลช่วยเหลือ กลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องกำรเรียนรู้ ( LD ) เด็กสมำธิสั้น     
เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
    - ด ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำข้อมูลวิจัยจิตวิทยำ และวิธีกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต 

หน้า786



    - สรุป สถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนจิตวิทยำ 
    - เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ทำงวิชำกำรจิตวิทยำ วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
    - ด ำเนินกำรวำงแผน และฝึกอบรมสร้ำงองค์ควำมรู้  เทคโนโลยีด้ำนจิตวิทยำ                     
ให้กับครูประจ ำชั้น เพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำโรงเรียน 
       (2) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   หน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เป็นเครื่องมือของผู้บริหำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีหน้ำที่ตรวจสอบ
กำรเงิน กำรบัญชี ทั้งเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบ กฎหมำย ทำงกำรเงิน กำรคลัง เพ่ือก ำหนด
แนวปฏิบัติ รวมทั้ง กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ให้บังเกิดผลดีต่อกำร
ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน บุคลำกร ที่ปฏิบัติหน้ำทีต่รวจสอบภำยใน มีภำรกิจในกำรบริหำร
จัดกำรงำนตรวจสอบภำยใน  2 กลุ่มงำน ได้แก่ 

1. กลุ่มงำนบริหำรกำรตรวจสอบ 
2. กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 

             1. นำงสำวสุรำงค์ ธิตินิลนิธิ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งเลขที่ อ 42   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
        (1) บังคับบัญชำ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และกลั่นกรองงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
        (2) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนหน่วยตรวจสอบภำยใน 
        (3) พิจำรณำมอบหมำยงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
        (4) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
       (5) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนในหน่วยตรวจสอบภำยในและงำนที่ได้รับมอบหมำย 

     (6) หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรกำรตรวจสอบ 
     (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในหน่วยงำนและ 

สถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน กำรด ำเนินงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน  พัสดุ และกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ 
     (8) วำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน , แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ตรวจสอบ 
     (9) วำงแผนงำนและด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  ตำม 

แผนงำน งำน และโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ตรวจสอบประสิทธิผลและ
ควำมคุ้มค่ำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  เรียบร้อย  รวดเร็วตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
       (10) ตรวจสอบและประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินทดรองรำชกำร ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (11) ตรวจสอบและประเมินระบบกำรบริหำรงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน  ข้อมูลและรำยงำน
ทำงกำรเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (12) ตรวจสอบและประเมินระบบกำรเบิกจ่ำยเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (13) ตรวจสอบและสอบทำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

     (14) ตรวจสอบและสอบทำนกำรควบคุมภำยในทำงกำรเงิน แผนกำรใช้จ่ำยเงิน แผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำปี กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนของสถำนศึกษำในสังกัด 
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     (15) ตรวจสอบและสอบทำนด้ำนกำรบริหำรทรัพย์สินของสถำนศึกษำในสังกัด 
       (16) รำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบและสั่งกำร 
 
 

      (17) พิจำรณำกลั่นกรองงำน ตรวจสอบด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรทรัพย์สิน สรุปและรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ือเสนอข้อเท็จจริงต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน         
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบและสั่งกำร 

     (18) ให้ค ำปรึกษำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และติดตำม 
ผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ หรือตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสั่งกำร 

             (19) ตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ  พิสูจน์ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงำนและ 
ข้อมูลที่ได้จำกกำรประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  รวมถึงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลใน  กำรปรับปรุงแก้ไขและ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
       (20) ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้กำร
ปรับปรุง  แก้ไข  ถูกต้องตำมข้อเสนอแนะ 

     (21) ตรวจสอบและสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  
กลุ่ม/หน่วยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน   
       (22) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับกลุ่มต่ำง ๆ ในหน่วยงำน สถำนศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่วนรำชกำรอ่ืน และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

              (23) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

          2.  นำงสำวสุเพ็ญ จิยะพำนิชกุล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ43  
ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรณีผู้อ ำนวยกำรหน่วยไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 

     (1) หัวหน้ำกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 
      (2) วำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ตรวจสอบประจ ำปี 
(3) วำงแผนงำนและด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  

ตำมแผนงำน และโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ตรวจสอบประสิทธิผลและ
ควำมคุ้มค่ำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็วตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

(4) ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรบริหำรงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน ข้อมูลและรำยงำน 
ทำงกำรเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (5) ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะและเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน 
       (6) ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรเบิกจ่ำยเงินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (7) ตรวจสอบ และสอบทำนกำรบริหำรทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       (8) ตรวจสอบ และสอบทำนระบบกำรบริหำรงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน  ข้อมูลและรำยงำน
ทำงกำรเงินของสถำนศึกษำในสังกัด 

      (9) ตรวจสอบ และสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ  
กลุ่ม/หน่วยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน   
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       (10) รำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบและสั่งกำร 

     (11) ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้กำร 
ปรับปรุง แก้ไข ถูกต้องตำมข้อเสนอแนะ 

        (12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนบัญชีกำรเงิน พัสดุ และกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
        (13) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ/งำนธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

      (14) ศึกษำ วิ เครำะห์  วำงแผน กำรจัด ระบบงำนสำรบรรณ  ข้อมูลสำรสนเทศ                 
กำรบริหำรงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับระบบของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

           (15) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมทั้งภำยในและภำยนอกของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     (16) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     (17)  แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้สถำนศึกษำ  

และกลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
             (18) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สถำนศึกษำ         

ในสังกัด องค์กร หน่วยงำน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
       (19) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับกลุ่มต่ำง ๆ ในหน่วยงำน สถำนศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส่วนรำชกำรอ่ืน และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
       (20) ตรวจสอบและรำยงำนกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำย
คณะรัฐมนตรี) 

     (21) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
   กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การ และมี
ขอบข่ายภารกิจและหน้าที ่ดังนี้  
   (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
   (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
   (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
   (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
   (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
   (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
   (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
   (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย  
และงานคดีของรัฐ  
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

   1. นำงสำวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  เลขที่ต ำแหน่ง อ24 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
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        (1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
        (2) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
และเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
                  (3) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัยของข้ำรำชกำรครู                     
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้งข้ำรำชกำรครู               
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 
        (4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร    
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
        (5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้ งข้ำรำชกำรครู                
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 2 
        (6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
และเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
และเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2     
         (7 ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดี อ่ืน  ๆ ของรัฐ                          
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในอ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 
รวมทั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
        (8) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(9) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย 
และงำนคดีของรัฐ 
        (10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง                                
หรือที่ได้รับมอบหมำย 
       (11) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
        (12) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
และเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี  
        (13) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัยของข้ำรำชกำรครู                     
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำ เภอห้วยกระเจำ จังหวัด
กำญจนบุรี  
        (14) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครู                     
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัด
กำญจนบุรี  
        (15) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครู                     
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัด
กำญจนบุรี  
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        (16) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี  
 
 
        (17) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ                                    
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนใน อ ำเภอพนมทวน และ อ ำเภอห้วยกระเจำ 
จังหวัดกำญจนบุรี 
        (18) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(19) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย 
และงำนคดีของรัฐ 
        (20) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
       (21) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ/งำนธุรกำรของกลุ่มกฎหมำยและคดี 
             (22) ศึกษำ วิเครำะห์  วำงแผนกำรจัดระบบงำนสำรบรรณ ข้อมูลสำรสนเทศ กำร
บริหำรงำน ให้เหมำะสมสอดคล้องกับระบบของกลุ่มกฎหมำยและคดี 
             (23) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มกฎหมำยและคดี 
                        (24) งำนประสำนงำน ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของกลุ่มกฎหมำยและคดี  
       (25) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                       สั่ง ณ วันที่  18  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2565 

 
   

 

 

(นำยสมพร พิลำสันต์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
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'I ~ 'I 'I 

bb61~t:-J61'11'\.Jb~m~B'\.Jbb61~bb~'l~-:i1Vi~1'l-:i~1bb'V!U'l'UA611f1':i'V11'lfl1'lPin1j1~'\.J miimm QI~ A (lv) '\..J'l~b.fWll'1l1fl1'l 
q 

'l~~'U'1!1'U1qj fl1'l ~'I n1?1?\111n'l1'\.Jb 'lJ ~~'\.J~ fl1'lPi n1j1'\..J'l~fl:lJPi n1j1fl1qj~'\.J~1 b'lJ~ lv blil ti b Vl~lil~'lt:-J61'l1'\.J'lJB fo 
m'l'\..J'l~ bilm~m~B'\.J bb61~ bb~'I ~-:i1Vi~1'l'l~1bb 'Vlu-:i1 m~~u~G1'l~'\.Jmt11 m~t1~ b1611 C9i ti 11u~'lbb~1#1-ru fl1'l 

" '\..J'l~fl11'1'l1tlzjBt:-J61'11'\.J bb61~'Vl1n1ii~lil~'IJ11tl 1 m~tl~ b1611~rl1'Vl'\.Jlil 1 Vl~ff-J11iitJ'l~G1'1A'lJB-r'U fl1'l'l.J'l~ bil'\.Jt:-J61'l1'\.J 

~i:w~1vWurl'lilb~Bn ~'\.J 

... '" "' "UBb'VPil\l';i'l 

.U1~ b~1 'U1-:JG1111'1~~'l 1'1~bbth ~1bb 'Vlil-:i 11 n1'1J1m'lPi n1j1'\..J[ju~ m'l '1Jei~-:i'l1 t1zjm.rn-:i1u bb61~ 
oUBbG1'\.JB/bb'U1~1il~\JU 

C9!. zj B (:.J 61'l1'U ~Ii) m :lJbb 61 ~'\..J 'l~ bil 'U (:.J 61fl1'l~1bu'U\l1'U bA 'l 'I n1'lB 1'Vl1'ln611\ll'U b 'U b \l b'1 ti 'U 

'\..J'l~fl:WAn1j1~1:w1'1..J'lbbf1':i:lJ Thai School Lunch \J1m'\.J QI b~:lJ 

iv. .UmG1umb u~/bb mm1:w~1?1 b~ei,:i m'l~~'U1bbmvrnm'l'\..Ji]u~-:i1u1m,:im'lei1V11'lnm,:il'u 
1uh,:ib'1t1u11?1t1m'l~1?1vh~1Jeim'l'\..Ji]u~,:i1u '11mu b b~ii 

... 
"UeH6i'l.rn 

b~'\.JA1'lbb~'ln~:lJ'U~'Vl1'l'l1'U'UAA61 b~B~1bU'Ufl1'l~B1 tJ 
q q 

(m-:iG1111'1~~'l l'1°1bbn1) 

11n1'1J1m'lPin1j1'\..Ji]u~m'l 
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cu di 21 

'U'U'VI n67.Jei fl -;i1ii 

?11i!fl..:i1'Ub 'lJ~~'Ll~ fll'':ifli fl~1'\J'J::m:wflim~1m ru"il'Ll'U°1 b 'lJ~ iv 
<u ' 

b~eM fl1'JU'J~ biJ'U'Uflfl!;l bb!;l~~G1'11'Llb ~el b~el'Ll bb!;l~bbb~..:i~..:i 1 Vf \9\'1'J..:i\7\'1 bb V1iJ'l'UflG11fl'J'Vl1'1 fl1'Jflifl~1~'Ll 
' ' 

~1:wm~'J1 m~ fl .(lv) '\J'J~bi1'Vll'1l1fl1'J 'J~~u'll'1mnJm'J 

b~ti'W ~rl1'Ll1 t.Jfl1'J?i1!1rn1'Ub 'lJ~~'Ll~m'Jfli fl~1'\J'J~t1:wflifl~1mru"il'Llu°1 b 'lJ~ iv 
~ <u ' 

"' d lil'Wb"aB..:J 

~1t.J m..:im11"1~'1"J'J 1"1°1 bbn1 l711bbV1'11..:ii!fl1'1J1m'Jflifl~1ufju&lm'J 1~~..:i~G1'11'Llb~el'lJel-ru 
fl1'JU'J~ biJ'Ub ~m~el'UbbG'i~ bb~..:i~..:i 1 Vf \9\'1'J..:il711 bb 'VIU'l~?!'l~'Ll 1 'Ll\7\'1 bb V1t1..:ii1fl1'1l1m'Jflifl~1 'J~~u'll'1'U1rum'J 

~ <u 
r V 1 V 

l\\'1m'Ll iv b~m rli'..:ibb~l'UVJ iv~ b:W~1t.J'Ll lvctbct ~..:i'Ll 
d 

<OJ. "!JBi:.J6'1..:J1'W 

&\ Vl ~ 1 :W bb G1 ~ tJ 'J ~ b:W 'U ~ G1 fl 1'J(9\'1 b 1J 'U '11 'U 1fl'J'Ifl1'J81'VI1'JflG'i1'Il'U1'Ll1'J'Ib1 tJ 'U 

U'J~ti:wflifl~1 ~1:W 1 U'Jbbfl'J:W Thai School Lunch) l\\'1m'Ll m b~:W 

kl. oiJBb!i'l'WB/bb'l..!1~11~~~ 

m'J'W'19!1m bb m'Vl1..:im'J'\Jfju&l..:i1'Ll 1fl'J'I fl1'J81Vl1'Jflm..:i1'Ll 1'Ll1 'J..:i b°1t.J'Ll 1vit.J m'J'<(Jviv\'1 

~ihJuflu&l..:i1'U l\\'1m'U b b~:w 

' ' 'V 

?11!1rn1'Uflifl~1Tifl1'J'<(J..:i'Vl1vimru"iJ'U'U°1 VI lvoc:s:'./lvct'<:Jct b~el'I bb~..:irli'..:iflru~m'J:Wfl1'J 
' 

tJ 'J~ biJ'U'U fl flG'i bbG'i ~ ~;;i '11'U b ~el b~ eJ'U bbG'i ~ bb~'I~ ..:i1Vf(9\'1'J-.'.'1171'1 bb 'Vltl'l'U flG'i 1fl'J'Vl1'1 fl1'J~ fl~1 ~'U ~1:W:W 1~ 'J1 
' ' 

m~ fl.(tv) '\J'J~bi1'Vll'1l1fl1'J 'J~~u'll'1'Ll1nJm'J b~ell'l1b'Ll'Llfl1'J'\J'J~b:W'Ll 'Ll1'1?1111"1~'1"J'J l'1°1bbn1 l711bb'VIU'I 

i!fl1'1l1m'Jflifl~1ufju&l m'J flzj:w~'I b?1~:wm'J'<(Jvim'Jflifl~1 'J1 t.JG1~ bBt.Jvi~1:wA'1i'l '1 ~'I bb 'Uu 

m"atllJu~ 

@) . '\J'J~?11'Uflru~m'J:wm'J bbG'i~\911b'Ll'Llm'J1 VfiJ m'JU'J~ biJ'Ll~m1'Ll 'Ll1'1?1111'l~°V'J'J l'1°1bbn1 

tv . ?!'JU~ G1 fl~ bb 'Ll'Ll bbG1 ~t.11b?!'Llm1'J~ fl1 'JU 'J~'ll:w ~ eiflru~ m'J:w m'J fli fl~1Bm'J'<(J'IV11 vi 
' ' 

mru"il'Ll'U°1 b ~eJ'lJeleim!&l b~el'UbbG'i~ bb~'l~'l'UflflG'i~'I fl~11~ el 1 tJ 
Q.J q q q 

csC\~1l'f<)~ i~L\Ao 

~v 
~! 

( 'U1'1'U'l'U'1J fl1'Ub VI~ 8'1) 
' 

_#.,: (t11tJU.lJ'U ~1'H~) .. 
"ei1'U1t1nTmci"u~V11-a~1uuriria ~ ~ ' 

2 g mu zs5s 
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' 
61-.:Jl'Uil ®cf bll~ltl'LJ '1"1.1"1. ®cfbcf 

' ' 

h r\'1iK-:iflru~m111m1~fl"t116m1~-.:iV11~mru"'iJ'LJU1 i1 ®ocs:'./®cfbcf 
v ' 

' ' 
iK-.:i ru i''Wil ®cf b11~1t1'LJ '1"1.1"1. ®cfbcf 

... -,,n-w--w-•----·-™·-""'~· 
~vnJmnHl'UlJ'1 b'1lri1 2 "'{)5 ~ ;, da.· /,., 1 I t511: nu ........... .... J. .......... .. 

~ ;' __ , d ........... l.L~~:~ .. ..?~~?. ... .. 
.. _. 

;•.'••••······························· 

b1611 .....•......... . . . ..... .. ...••...•..••••.. 

b'Udfl~"l 

.J1m'LJ @) '1.1~ 
' 

Jl1t1 flru~m111m1~fl~16m1~-.:iV11~mru"'il'LJU11'Wm11u1~'t111fl{-:i~ @:'./®cfbcf b~til'LJ~ 
v ' ' 

®cf b11~1t1'LJ ®cfbcf ~11~timY~1V!G11ufl-.:i1m'1J1?1~'W~m1~fl~1u1~ti11~fl~1mru"'il'LJu1 b"IJ!?l ® vi°1bil'Wm1 
' v ' 

u 1~ blJ'LJ u fl fl 61 bb61 ~ r:rn-.:i l'LJ b ~ti b~ ti'LJ bb61~bb\'l-.:i~-.:ioif111'1.1fl11 fl1 bb61~'U fl611flw11-.:i m1 ~ fl~l 1'11 bb mJ'lu fl mm 
q 'U 'I q 

vi1-:im1~fl~1~'LJ m11m1?111 m~ fl.(®) 1V!~011-.:i1?1°1bbV1u-:iu1~b.flVll'111fl11 1~~u'll'1mqJm1 ((91°1bbV1u-.:i 

ufl1'111m1~fl~1 ) 1~t11Vi'bll'W1u1?1111V1u-.:i~ti~1ufl-:Jl'LJ fl .'l"I. ~ m ®oob/1 @lo 61-.:Jl'LJ~ ®cf n'Wt11t1'LJ ®cfcs:'.~ 

1'Wflwd ~111m1'LJ~fl~16m1~ 'IVll ~ fl1ru"'iJ'LJ'U1 zj-.:i 1Jlfo11ti'UVlll1tl1 Vl61'1'LJ1llbb Vl'LJU1~51'LJ 
v ' 

flru~ fl11ll n 11~ fl'tl1Bfl 11~'1Vll ~ fl1 ru "'il'LJ'U1 ;;i-:iu1~ fl11"111 t1zjm.rn-:i1'LJ'1J B'I er'1J El fo fl 1TU 'j~ blJ'LJ 'l"I ~Elli~'!~ rl1~'1 
v ' " 

bb\'l-:i ~'I A ru~ fl 1111fl11'\J 1~ blJ'LJ 'U fl A61bb61~e..J61-.:Jl'LJ b ~ti b~B'LJ bb61 ~ bb\'l-:i ~-:i 1Viv\'11'I\9\'1 bb V!U 'l'U fl 611fl1Vl 1'Ifl11~ fl'tll ~'LJ 
' ' 

m11m1?111 m~ fl .(®) u1~b.flVll'111m1 1~~u'll'1mqJm1 11t161~bBt1~~-:i~-:i~ci-:imJl1t1 

;;i-:ib1tJ'LJll1b~B 1 U1~vl1btJ'LJfl111'LJcil'LJ~b~tlloLJB'l\'lti1 u 

" 
flii'ill'll'LJi.'{11Vl1 bb61~'U11"'il bb\'l-:i ~'I 

' ' 
1vi1. o-mcs:'.cfb-cs:'.oob 

1 V11i.'{11 o-mcs:'.cfb-cs:'.oob'll 

~ 
(mt.1 fam(,'{ til'L.lvim) 

~fl~16m1~-:iV1i'~fl1ru"'iJ'LJu1 
v ' 
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th::;mAAru::;m1iin11Amn6n11~.:i'Vll\9lf11tu':\J'Ll'U1 
v ' 

l1m 11 CJzjel[:.J'1nu '1J m?!'W ml m fl\91 lrn ::;16m 1l~el~WJ'Wl.:i1'W'Vl1ffu1mh .:i [:.J'1'1TW 
' 

1 Vf i'hh::;~ vi 5flT\J\lii1 n~'W l ~ell~ el'Wll'1::; ll~.:i ~.:i 1Vf(i\'11.:i~1 ll Vltl.:i'lh::; lflvi1'1J1n11 1::;~'U'1h'W 1111n11 

~.:in\91611un.:i1m '1Jl?l~'W~ n11A f1'lo}Tth::;t1iiAn'lo}1mru':\J'Wu1 l '1Jl?l l!J 
v ' 

********************** 

mii~Aru::;m1m111An'lo}16m1~.:i'Vl1\9lmru':\J'W'U11'Wm11LJ1::;'1JiiAf.:i~ cs:'./l!Jctbct l~ell'W~ ®ct 
v ' ' 

liJ'lo}lCJ'W ®ctbct elm'.i'~1Vf611ilm1m'1l1?1~'W~m1An'lo}1LJ1::;t1iiAn'lo}1mru':\J'W'U1 l'1ll?l iv (i\'1lu'Wm1LJ1::;dJ'W'UAA'1 
'I QJ q 'I 

ll'1::;[:.J~'l1'Wl~m~ei'W ll'1::;ll~.:i~.:i1Vf~11.:i~1ll'V!U'l'UA611mvi1.:im1Af1'lo}l~'W 1?11iimm1 m~ A (®) ~1ll'Vlt1.:iLJ1::;lJw1 
' 

1'1l1m1 1::;~'U'lh'W1rum1 ~.:in\91611ilm1m'1J1?1~'W~ n11An'lo}1LJ1::;t1iiAn'lo}1mru':\J'Wu1 l'1l1?1 iv 1(91CJ 1Vf~\9lci.:i[:.J'1'l1'W 
v v ' 

'1Jei1'um1LJ1::;d1m ~m~eiml~::;ll~.:i~.:i1 Vf (i\'11.:il?1°1ll Vlt1.:i1m::;~u~?!'l~'WmCJ1m::;CJ::;l1m (9) u i!'l.J~'lll~111Wu 
'IJ 

m1LJ1::;mA11CJzj el[:..1'1'11'\.J ll'1::;m n hi~ \9lci .:imCJ 1 m::;CJ::; nm~ nl'Vl'W\91 1 Vi~ ffl 1 hJLJ1::;?1.:iA'1Jeifom1LJ1::;lij'W[:.J~'l1'W 
mii~1JlfoA'\9ll~ein 1?11iiut1J~11 CJ'1::;lBCJ\91 ll 'WuVf 1CJLJ1::; mArl 

eid.:i mnrn\91~'1) ei?!.:i~CJ'iJ eiii m~ €!\IA ru?!iiu~'lJEM'lJ AA~~'lJmoiJ 11'um1LJ1::;dJ'W bJ lU'W 1 Ul?llil'Vl~ mnrusn 
'lJ 'lJ 'l 'I 

Vl1el~ \9lvl1[:.J'1'11'W fa CJ f111A \91 '1€! f1Vl1€J'1 €J f1 l~ CJ'W[:..1'1'11'\.J Vl1€J[:.J'1'11'WVl 1'll'IJ1 f111'1J EM ~~'W Vl1€J~ 1'1'11'\.J 1 Vf ~~'W 
'IJ 'IJ 

vl1[:.J '1'11'\.J Vl1€J[:.J'1'11'WV11'll'IJ1 n111~1 'IJ[:.J~'l1'W Vl1€J[:.J'1'11'WVl 1'll'IJ1f111'1J €J'l~'1J€l1''Um1LJ1::; d'lm ~€) 1 LJ1 m 'Wf11'J 
'IJ 

l?!'Wel'1JeiLJfoLJ1.:im1n1Vl'W\91~1ll'Vltl.:in11l~el'W~1ll'Vlt1-:i1Vl'1tlfol~'Wl~ei'W1m::;~'lJ~?!-:i~'W ?11mwvlnV11.:ilU'W'Vlu-:i~ei 
' 'IJ 

1::;u zjei 'Wlii ?! n '1'1J ei-:i ~VI nVf 1.:i Mei~ rl 1mCJn116111! rN1m '1J l?l~'W~ n11A f1'lo}1LJ1::;t1ii A nm n1 ru ':\J'W'U ~ l '1l1?1 iv 
'I 'I 'U 'U v 'I 

mCJ 1'W mo l'W ilull~l'W~LJ1::;mA l~ €Jl?111':\J?l€J'UoiJmVl':\J':\J~ .:i mnoiJ eiVI nVf 1-:iJ'W 1~~ii '1fl11il':\J~ -:i lU'Wm1mZ'Wllf1~'l 
'IJ 

Vl1ei 1~?!':\J~l>l 1ciA11ii~~'W1\91CJVl':\J~l?l 611ilm1m'1J1?1~'W~m1An'lo}1u1::;t1iiAn'lo}1mru':\J'W'U1 l'lJ!?l iv ';\]::;~1lu'Wm1 
'I 'lJ 'I v 'I 

?1eiu?11'W~VinVf 1-:il ~ el'Vl1'1i'm VJ':\J':\J~.:i ll'1::;(1)1 l u'\.Jm1!'11ii~l ~'W?1iim1~ el 1 LJ 
'IJ 

~ 
('WlCJ 1elm?! lil'WVlel'I) 

A n'lo}16m 1~-:i'Vll'\91 mt1J "il'Wl~ 1 LJl]u~Vlif 1~ ll vi'W 

LJ 1::;a1'W m1ii n 11A f1'lo}16n 11~-:i'Vl1 \91 m ru ':\J'W'l.J1 
v ' 
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d 
VI 

0) 

uru:;111 t.11;1~ bB t.1 vi11t.1zje:ie..J1;1,nu oif e:i b?itm u tnAvi bb1;1~15 m1 b ~e:iwOOJtn'll'Ll'Vl~m.H'ut.b'I mM1'Ll 1 Vfih.J1~ ~'Vl6m'l"lm n~'Ll 
v ' 

b~m~B'Lllb!;l~ bb~'l~'l 1 Vf lii'11'!1il'1 bb'VIU'IU1~ b.f1'Vll'll1n11 1~(i)'U'll'1tnrum1 ~'lnli1~1\T m1'Lll 'LJ\9l~'Ll~n11Amj1't.J1~fl:1JAm~nmru'il'Ll'U~ b 'LJ\9l ® 

d 
"!lei - 6'1mi • 

li'"!leifom1'1.h~biJ'U ., 

'Ll1'1?i11f'1~'1"11 f'1~ bbtl1 

v v ' 

(bb'Ll'UVi'1t.1't.l1~mf'1fHU~m1:1Jm1Amj16m1~'l'Vll1?1n1ru'il'Ll'U~ !;l\ll'Ll~ ®<f'. b:IJ'jjlt.J'Ll '1"1.f'1. ®<f'.'o:i<f'.) 
v ' 

~lbb'Vlil\1161\ln~ 

ti11bb'VIU'li!n1'1J1m1fimn 

1~(i)'Uu5u~m1 

Ii\' 1 bl Vlil'I b(;l'LJVJ e:i m~ 

n~:1J~'lb?1~:1Jm1~1?1m1Anij1 
' 

~'lnvi ?i'l"l't.l.mru'il'Ll'U~ b'LJ\9l ® 
v ' 

************************** 

d 
"l.lelt:J6"1\11'U 

~1?1\9l1:1Ju~~u1~d'.l'Ue..J!;lm1lii'1b'Llm1'Ll 

1ri1'!m1m'Vl11nm\ll'Ll1'Ll11'1b~t.J'Ll 

U1~fl:IJAnij1\9l1:1JbU1bbn1:1J Tha i School 

Lunch) 

olim6'1'Ue:J/bb'U1F111:1Jf!~ 

m1w00Jtnbbtnvrnm1u5u~'l1'Ll 

bA1'1n11B1Vl11n~1'1l'Ll 1'Llb1'1b~t.J'Ll 

11?1t.1m1~viv11~ih:iu5u~'l1'U 

'VI :IJ1 t:Jb 'VI \91 • 

* iJ~V1~1'i.!'1J'i:mJ~N1'U 

~'\Ji)'lJ'~L'il-:1 C9loo % 
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r11~-.:if'lru::;m111fl11Amn6fl11~-.:iV11't'lmru"ilt1u1 
" ' d 

VI \vo cd\v &'b& 

L~€l'I LL~'! ~'I f'l ru::;m111fl11tJ1::; LiJt!Uf'l f'l 61 LL61::;e.J61'11t! L ~ €l L~ €lt!LL61::; LL~ '! ~-.:i 1Vf!?111'I~1 LL VIU'l'IJ f'l 611fl1 
' ' 

V11-.:im1Afl~1~t1 1i1111mm1 m~ f'l.(lv) tJ1::;uw11'111m1 1::;vl'u'111t11~fl11 
*********************** 

~ltl f'lru::;m'Jllfl11Afl~15fl11~'1'\lll\9lfl1ru"ilt!'IJ11t1f'l111u1::;'1JlJf'l~'I~ cdlv&b&' L~e:Jlt!~ Iv& 
" ' ' 

L11~1t1u 1v&ti& ~11~e:iu:W~1Vf6'1u m1rn'1Jli1~ t1~ fl11~ fl~1tJ1::;ri11~ fl~1mru"ilt1'\J 1 b '1J(i] 1v 1?11 Lu t1m1tJ1::;biJ t1 
' " ' I I V I 

.::9 .di IQ.Ji.I d o I d .di 

'U f'lf'l61 LL61::;e.J61'11t!L'V'l Bl61 e:irnrn ::;LL\i1'1\i1'1'1J111'1Jfl11f'l1 LL61::;'\j f'l&l 1flW11'1fl111"1 fl~l (ill LL Vlt!'l'U f'lmmvrnfl111"1 fl~1€lt! 
'I \I 'I 'I 

li11lllllli111 m~ f'l.(\v) 1Vf!?\'11-.:i~1LLVIU'IU1::;LJWll'l11fl11 1::;vl''IJ'111t11~fl11 ~'lnt'l6'1ufl'llt!L'1Jli1~t!~fll1Afl~1 
tJ1::;f111Afl~1m~"ilt1'1J1 L'1Jli1 \v 'i\'1mt1 ® 11t1 vl'-.:id 

d 
'VI 

'W1~?111l'1A'\li'l 

1'1°1bbtl1 

i;\'1bb'Viti.:i 

u,::;Ju L~e:i1vtLUt!LU(9]1lJVl~fllflill'l-1LL61::;15m1(9]1lJVIU'l~e:J6'1Ufl'l1t! fl.'V'J. ~ t!'J ®OOb/1 ®O 

61..:Jlt!~ ®&' tlt!tlltlt! Iv&~~ ~'I LL~'l~'lf'l ru::; m111 fl11U'rnLiJt!'Uf'l f'l&l LL&l::;e.J&l'llt!L ~m~€lt!Lli;'l::; LL~'l~'l 1vtt>l11-.:i 
' 

tii1LLVIU'l'Uf'lmmvi1-.:im1~fl~l~t! (9]1lJll1(9]11 bf)~ f'l.(\v) tii1LLVIU'IU1::;L[l9/ll'IJ1fl11 1::;vl''U°111mrum1 LJ1::;fl€}'\J~ltl 
' " 

®) t11t1i.'lll'V'l1 ~&11~t1~ ~J1mt1m1611ufl-.:i1t1L'lJ(i]~t1~m1Afl~1 tJ1::;mum111m1 

m) t!1'1i.'1111e:i~~t!ru ~t1Vlfa811 

Ci'.) t11mL11t1 1"111..:i,; 

&) t!l'lt!'lt!'IJ fllt!L'\11~€1'1 
' 

'U 

" . 
1€1..:i~ tl1mt1 fli16'1urn1rn '1J (9]-Wt1Vim1Afl~1 m111 m1 

'U 
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