
1 

 

 
 

สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. 
ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 

 
 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. )  
ค ร้ัง ท่ี  9/2559 เมื่ อ วันพุธ  ท่ี  12 ตุล าคม  2559 ณ ห้อ งประ ชุมส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 
 

 เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ น ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
 

นายพินิจศักด์ิ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ท่ีประชุมเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์

และวิธีการน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

1) การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแ ข่งขัน 

ได้ในบัญชีอื่น ให้ท าได้โดยการตกลงยินยอมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เจ้าของ

บัญชี และ กศจ. ท่ีขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ ท้ังน้ี ให้ด าเนินการขอรายช่ือแล้วบรรจุและแต่งต้ัง

ผู้สอบแข่งขันได้ ท่ีได้รับการข้ึนบัญชีใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนบัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี 

2) ให้ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ. ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อตามลักษณะ  

ทางภูมิศาสตร์ก่อน โดยพิจารณาระยะทางจากท่ีต้ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หาก กศจ.  

ในจังหวัดใกล้เคียงไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิท่ีขอ ให้ขอจาก กศจ.ท่ีอยู่ในภู มิภาค

เดียวกัน หากในภูมิภาคเดียวกันไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ในภูมิภาคอื่นได้ 

 

 

 



2 

 

 
 

3) ผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อ 

ผู้สอบแข่งขันได้ หากไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งต้ัง ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้ 

รายน้ัน สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งต้ังตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท้ังของ กศจ. เจ้าของบัญชีเดิม 

และบัญชีของ กศจ.ท่ีขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่สมัครใจ ก็ยังคงข้ึน

บัญชีตามล าดับท่ีเดิม ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. เดิม 

 

 ย้ายผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทั่วประเทศ 48 ราย 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แถลงผล 

การประชุมในประเด็นน้ีว่า ท่ีประชุมได้อนุมัติย้ายและแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จ านวน 48 ราย ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอ แยกเป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 33 ราย และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 

15 ราย ดังน้ี 

1) นายบ ารุง   ฤทธิรัตน์  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ 

2) นายปริญญา  ธรเสนา  ผอ.สพม.เขต 22  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 

3) นายอดุลยศักด์ิ  บุญเอนก  ผอ.สพม.เขต 29  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 22 

4) นายอดุลย์   กองทอง  ผอ.สพป.อ านาจเจริญ 

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 29 

5) นายธนัญชัย  สายสุด  ผอ.สพม.เขต 7  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.อ านาจเจริญ 
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6) นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพม.เขต 6  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 7 

7) นายวิระ   แข็งกสิการ  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ชัยนาท 

8) นายนิสิต   ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 

9) นายอาดุลย์  พรมแสง  ผอ.สพป.ยะลา เขต 1  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.สตูล 

10) นายนพพร  มากคงแก้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 

11) นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 

12) นายครรชิต  วรรณชา  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ตราด 

13) นายวันชาติ  บัวสิงห์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

14) นางสุดา   สุขอ่ า   ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.นครนายก 

15) นายสมศักด์ิ  ชอบท าดี  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

16) นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
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17) นายบรรพ์  ใสแจ่ม   ผอ.สพป.ล าปาง เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

18) นายสมรักษ์  ถวาย   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.พังงา 

19) นายบุญชู  จันทร์ด า  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 

20) นายประพฤทธิ์  สุขใย   ผอ.สพป.พษิณุโลก เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

21) นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผอ.สพป.พษิณุโลก เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

22) นายศักด์ินิพน  สว่างวงศ์  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

23) ว่าที่ ร.อ. วิสาร  ปัญญชุณห์  ผอ.สพม. เขต 10  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม 

24) นายประกอบ  จันทรทิพย์  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 

25) นายพรชัย  โพคันโย  ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

26) นายอนันต์  กัลปะ   ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

27) นายอภิชัย  ท ามาน  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

28) นายสมวุฒิ  ศรีอ าไพ  ผอ.สพป.ตาก เขต 1  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
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29) นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 

30) นายวินัย   คุณวุฒิ  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 

31) นายเดช   ศิรินาม  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

32) นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ. สพป.พัทลุง เขต 2 

33) นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป.สโุขทัย เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 

34) นายพีรพงศ์  สุรเสน   ผอ.สพป.เลย เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 

35) นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม. เขต 30  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 24 

36) นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม. เขต 21  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม. เขต 30 

37) นายค าจันทร์  รัตนอุปการ  ผอ.สพม. เขต 36  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม. เขต 21 

38) นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ผอ.สพม. เขต 37  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม. เขต 36 

39) นายกิตติ  บุญเชิด  ผอ.สพม. เขต 25  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม. เขต 31 

40) นายสายัณห์  ผาน้อย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 25 
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41) นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 

42) นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

43) นายพิทยา  ไชยมงคล  ผอ.สพม.เขต 33  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 35 

44) นายอดิศักด์ิ  มุ่งชู   ผอ.สพม.เขต 19  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 20 

45) นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์  ผอ.สพม.เขต 20  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ. สพม.เขต 19 

46) นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 40 

47) นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.เขต 11  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 12 

48) นายภิญโญ  จันทรวงศ์  ผอ.สพม.เขต 12  

ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 11 
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 รับทราบผลการจัดสอบครผูู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 
 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ ช่วย ครั้งท่ี 1/2559 ซึ่งได้มีการประกาศผล 

การสอบแข่งขันไปแล้วเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 โดยสรุปได้ดังน้ี 

 ต าแหน่งว่างที่เปิดสอบ จ านวน 2,561 อัตรา 55 กลุม่วชิา 

 ผู้สมัครสอบแข่งขัน จ านวน 134,819 คน 

 ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน จ านวน 134,550 คน 

 เข้าสอบ 126,328 คน ขาดสอบ 8,222 คน 

 ผู้สอบแข่งขันได้ จ านวน 11,333 คน (อัตราที่สอบแข่งขันได้ 8.97% จากผู้เข้าสอบท้ังหมด 

126,328 คน) 

 กลุ่มวิชาภาษาสเปน ไม่มีผู้สมัครสอบ 

 กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ มีจ านวน 9 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม 

ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ดนตรี/นาฏศิลป์ ดนตรีสากล(ดุริยางค์) ออกแบบนิเทศศิลป์ 

วิจัยทางการศึกษา และกายภาพบ าบัด (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
 

นอกจากนี้  ที่ประชุมอนุ มัติตั้ งนายศรีชัย พรประชา ธรรม รองเลขาธิการ  ก .ค .ศ .  

เป็นอนุกรรมการผูแ้ทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนต าแหน่ง

ที่ว่าง 

 

ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน 

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ : ถ่ายภาพ 

 


