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วาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งท่ี   1/2565 
วันท่ี  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565   

ณ  หองประชุมเสมาตักสิลา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2564   
                              เม่ือวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2564    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   เรื่องที่  3.1 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตำแหนงดานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี  3.2  เรื่อง  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีถูกยุบ  
รวม  หรือเลิก เพ่ือเปนคุณสมบัติในการยื่นคำรองขอยายกรณีปกติ ตำแหนงครู 

เรื่องท่ี  3.3  เรื่อง   รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือ 
พัฒนาการศึกษาของรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป 

เรื่องท่ี  3.4  เรื่อง  การปฎิบัติหนาท่ีของผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
   เรื ่องที่  3.5  เรื ่อง รายงานความกาวหนาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปงบประมาณ 2564 (โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 ลงมา) ตามขอสั ่งการของ         
ผูวาราชการจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   เรื่องท่ี  4.1   เรื่อง  บรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวยกรณีท่ีมีความจำเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2564      

เรื่องท่ี  4.2  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงตำแหนงวิชาเอกท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้ง     
เขารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจำเปนและมีเหตุพิเศษ    

เรื่องท่ี  4.3   เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย      

เรื่องท่ี  4.4  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงครูผูชวยและผูท่ีดำรงตำแหนง 
อยูผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู    

เรื่องท่ี  4.5   เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู    
   เรื่องท่ี  4.6  เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน
ในกรณีท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนตามวุฒิท่ี  ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3    
 



เรื่องท่ี   4.7   เรื่อง   การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางตำแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษา เพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  (ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา)  
   เรื่องท่ี  4.8   เรื่อง  การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไปสังกัดหนวยงานการศึกษาอ่ืน   

เรื่องท่ี  4.9  เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา ไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวในหนวยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1   

เรื่องท่ี   4.10  เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การยายกรณีปกติ) ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕   

เรื่องท่ี   4.11  เรื่อง  การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหนง   ศึกษานิเทศก   

เรื่องท่ี  4.12  เรื่อง  ขอใชตำแหนงวางท่ีเหลือจากการคัดเลือกบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   
   เรื่องท่ี  4.13  เรื่อง  การขออนุมัติใชตำแหนงวางขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)   
     เรื่องท่ี  4.14  เรื่อง  ทบทวนมติ กศจ.มหาสารคาม ครั้งท่ี 8/2564 การตัดโอน 
ตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   

เรื่องท่ี  4.15  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3) 
   เรื่องท่ี   4.16  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )    
                                เรือ่งท่ี 4.17  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหนงศึกษานิเทศกเพ่ือใหเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 (ประเมิน      
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2)      
            เรื่องท่ี 4.18  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา  เพ่ือใหเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 
(ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2)   

เรื่องท่ี   4.19  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

เรื่องท่ี  4.20  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (หลักเกณฑ                 
ว 21/2560)  

เรื่องท่ี  4.21  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ  
 
 
 



 
เรื่องท่ี  4.22  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี  1  

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เพ่ือเลื่อนเปน
วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ  
                               เรื่องท่ี  4.23  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ  

เรื่องท่ี  4.24  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี  1  ดานวินัย  คุณธรรม   
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี  2  ดานความรูความสามารถ  ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
            เรื่องท่ี  4.25   เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   
      เรื่องท่ี 4.26  เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  
   เรื่องท่ี  4.27   เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 



ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  2/2565 
วันที่  24  กุมภาพันธ  2565 
ณ  หองประชุมเสมาตักสลิา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท 0-4372-3616   
โทรสาร  0-4372-3618   

 



 
                   วาระการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
ครั้งท่ี   2/2565 

วันท่ี   24  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565   
ณ  หองประชุมเสมาตักสิลา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1/2565   
                              เม่ือวันท่ี  13  มกราคม  2565    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   เรื่องท่ี  3.1  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  
          เรื่องท่ี  3.2  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตำแหนง
ผูอำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ป  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
           เรื่องท่ี  3.3  เรื่อง  รายงานการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 
               เรื่องท่ี  3.4  เรื่อง การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

           เรื่องท่ี  3.5  เรื่อง การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด (กศจ.) พ.ศ.2565 
   เรื่องท่ี  3.6  เรื่อง รายงานผลการกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก (ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา)  
   เรื่องท่ี  3.7  เรื่อง  โครงการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนท่ีประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่องท่ี 3.8  เรื่อง  รายงานความกาวหนาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปงบประมาณ 2564 (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 40 ลงมา) ตามขอสั่งการของ 
ผูวาราชการจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
เรื่องท่ี  4.1  เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
เรื่องท่ี  4.2  เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
เรื่องท่ี  4.3  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
เรื่องท่ี  4.4  เรื่อง  การดำเนินงานการรับนักเรียน  สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปการศึกษา  2565 
 
เรื่องท่ี  4.5  เรื่อง  รางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องท่ี  4.6  เรื่อง  รางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2565 - 2569 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

   เรื่องท่ี 4.7  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย     

   เรื่องท่ี  4.8  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงครูผูชวย และผูท่ีดำรง 

ตำแหนงอยู  ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู 

   เรื่องท่ี 4.9  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู 

   เรื่องท่ี  4.10  เรื่อง  การตรวจสอบคำสั่งการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 

เรื่องท่ี  4.11   เรื่อง  เพิกถอนการอนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือก 
บุคคล  เพ่ือเปลี่ยนตำแหนง ยาย และ โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยายขาราชการ      
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีวาง 
(ผูอำนวยการกลุม) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

  เรื่องท่ี  4.12  เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหนงและอัตรา 

เงินเดือนสายงานการสอน 

เรื่องท่ี  4.13  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ตำแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค(2) 

เรื่องท่ี  4.14   เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวางเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง  ยาย และโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค(2) 

เรื่องท่ี   4.15  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงตำแหนงวางในการสอบแขงขันเพ่ือ 

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัด 

สพฐ.ป 2564 

เรื่องท่ี  4.16  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  เพ่ือใชบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหนง ครูผูชวย สังกัด สพฐ.  ป พ.ศ.2564 

เรื่องท่ี  4.17   เรื่อง การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีวางจากการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่องท่ี  4.18  เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวางขาราชการครูและบุคลากรทางการ 



ศึกษา  ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ท่ีตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาไปกำหนดเปนตำแหนงเดิมในสถานศึกษาใหม 

 

เรื่องท่ี  4.19  เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวาง 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี  4.20  เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  

กรณีพิเศษ ไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เรื่องท่ี  4.21  เรื่อง  ขอทบทวนการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 17/2552) 

เรื่องท่ี  4.22  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552 (ประเมินดานนท่ี 1 ดานท่ี 2  และ     

ดานท่ี 3) 

เรื่องท่ี  4.23  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดานท่ี 3  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงานบริหาร

การศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 

เรื่องท่ี  4.24  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ  ว 17/2552) 

เรื่องท่ี  4.25  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 

แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (หลักเกณฑ  ว 21 /2560) 

เรื่องท่ี  4.26  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 

แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักเกณฑ  ว 21 /2560) 

เรื่องท่ี  4.27  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2  ของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

เรื่องท่ี  4.28   เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี  1  ดานวินัย  คุณธรรม   

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานท่ี  2  ดานความรู  ความสามารถ  ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

               เรื่องที่  4.29  เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวาง ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค(1)   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
      เรื่องที่  4.30    เรื่อง  การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง  ครูผูชวย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ป  2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  3/2565 
วันที่  10 มีนาคม  2565 
ณ  หองประชุมเสมาตักสลิา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

กลุมงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท 0-4302-9664   
โทรสาร  0-4375-0620   

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งท่ี   3/2565 
วันท่ี  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565   

ณ  หองประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
    (รายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2565  เม่ือวันท่ี 24  กุมภาพันธ  2565  จำนวน 533 หนา) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
        เรื่องท่ี 3.1  เรื่อง   แนวทางการดำเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564 (ภาค ค)  
ในสภาวการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   เรื่องที่ 4.1 เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ ้น  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1    
    เรื่องที่ 4.2  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

เรื่องท่ี 4.3  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560)   
    เรื่องที่ 4.4 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3)  
    เรื่องที่ 4.5 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่  2 ดานควาสมรูควาสมสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ   
    เรื่องที่ 4.6 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )      
    เรื่องท่ี  4.7  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17 )   (สายบริหารสถานศึกษา)        
   เรื่องที่  4.8  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอำนวยการ
เชี่ยวชาญ 



   เรื่องที่  4.9  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี  1  ประเมินดานท่ี  1  ดาน
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานท่ี  2  ดานความรูความสามารถของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเสนอขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 
      เรื่องที่  4.10  เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู 
(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
   เรื่องท่ี  5.1  เรื่อง  การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) พ.ศ.2565 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  4/2565 
วันที่  8  เมษายน  2565 
ณ  หองประชุมเสมาตักสลิา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

กลุมงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท 0-4302-9664   
โทรสาร  0-4375-0620   

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งท่ี  4/2565 
วันท่ี  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   

ณ  หองประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
  (รายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2565  เม่ือวันท่ี  10  มีนาคม  2565  จำนวน 81 หนา) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
                      เรื่องท่ี 3.1   เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง       
รองผูอำนวยการสถานศึกษาและผูอำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       เรื่องท่ี 3.2   เรื่อง   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตำแหนง 
ผูอำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

        เรื่องท่ี 3.3   เรื่อง  การมอบหมายผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ.เปนกรรมการใน 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

       เรื่องท่ี 3.4   เรื่อง การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         
ป พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    เรื่องท่ี 4.1  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงครูผูชวยและผูท่ีดำรงตำแหนงอยู  
ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู 
      เรื่องที่ 4.2 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย     

เรื่องท่ี 4.3  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู   

เรื่องท่ี  4.4 เรื่อง ขออนุมัติเรียกบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผู ชวย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 

เรื่องท่ี 4.5  เรื่อง  การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางตำแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษา เพื ่อใชในการยายและการแตงตั ้งจากบัญชีผู ไดร ับการคัดเลือก (ตำแหนงรองผู อำนวยการ
สถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 
 



  เรื่องท่ี 4.6  เรื่อง  การกำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
      เรื่องที่ 4.7  เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวางสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
      เรื่องท่ี 4.8  เรื่อง  การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง
รองผูอำนวยการสถานศึกษาไปสังกัดหนวยงานการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 
    เรื่องที่ 4.9  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหนง 

ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถ่ิน

และขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่วาง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 

เรื่องท่ี 4.10  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องท่ี 4.11 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิทยฐานะชำนาญการ 

เรื่องท่ี 4.12  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (หลักเกณฑ ว 21/2560) สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 

เรื่องท่ี  4.13  เรื่องขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
    เรื่องท่ี 4.14 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
   เรื่องที่  4.15  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอำนวยการ
เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

  เรื่องท่ี  4.16  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี  1  ประเมินดานท่ี  1  
ดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานท่ี  2  ดานความรูความสามารถของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนและมีวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ       
    เรื ่องที ่ 4.17 เรื ่อง  ขอทบทวนการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ วว 17/2552 )  
      เรื ่องที่  4.18  เรื ่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา 



    เรื่องที่ 4.19  เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2565) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1        

เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องท่ี 4.20  เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , เขต 2 ,และ เขต 3    

เรื่องท่ี  4.21  เรื่อง การขอเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

เรื่องท่ี  4.22 เรื่อง  การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 



ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  1/2565 
วันที่  10  มกราคม  2565 
ณ  หองประชุมเสมาตักสลิา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท 0-4372-3616   
โทรสาร  0-4372-3618   

 



วาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งท่ี   1/2565 
วันท่ี  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565   

ณ  หองประชุมเสมาตักสิลา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2564   
                              เม่ือวันท่ี  23 พฤศจิกายน 2564    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   เรื่องที่  3.1 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตำแหนงดานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี  3.2  เรื่อง  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีถูกยุบ  
รวม  หรือเลิก เพ่ือเปนคุณสมบัติในการยื่นคำรองขอยายกรณีปกติ ตำแหนงครู 

เรื่องท่ี  3.3  เรื่อง   รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือ 
พัฒนาการศึกษาของรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป 

เรื่องท่ี  4.4  เรื่อง  การปฎิบัติหนาท่ีของผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   เรื่องท่ี  4.1   เรื่อง  บรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวยกรณีท่ีมีความจำเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2564 

เรื่องท่ี  4.2  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงตำแหนงวิชาเอกท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้ง     
เขารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจำเปนและมีเหตุพิเศษ 

เรื่องท่ี  4.3   เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย     

เรื่องท่ี  4.4   เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู   

เรื่องท่ี  4.5  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงครูผูชวยและผูท่ีดำรงตำแหนง 
อยูผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู 

เรื่องท่ี   4.6   เรื่อง   การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางตำแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษา เพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  (ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา) 
   เรื่องท่ี  4.7   เรื่อง  การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไปสังกัดหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
 



เรื่องท่ี  4.8  เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา ไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวในหนวยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 

เรื่องท่ี   4.9  เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การยายกรณีปกติ) ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรื่องท่ี   4.10  เรื่อง  การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตำแหนง   ศึกษานิเทศก 

เรื่องท่ี  4.11  เรื่อง  ขอใชตำแหนงวางท่ีเหลือจากการคัดเลือกบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
     เรื่องท่ี  4.12  เรื่อง   การเพิกถอนคำสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค. (2)    

เรื่องท่ี  4.13  เรื่อง  ทบทวนมติ กศจ.มหาสารคาม ครั้งท่ี 8/2564 การตัดโอน 
ตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 

เรื่องท่ี  4.14  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3) 
   เรื่องท่ี   4.15 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )      
                                เรือ่งท่ี 4.16 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหนงศึกษานิเทศกเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 (ประเมินดานท่ี 1 
ดานท่ี 2)      
            เรื่องท่ี 4.17  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา  เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 
(ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2) 

เรื่องท่ี   4.18  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

เรื่องท่ี  4.19  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 
แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

เรื่องท่ี  4.20  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี  1  
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เพ่ือเลื่อนเปน
วิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

เรื่องท่ี  4.21  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 
                               เรื่องท่ี  4.22  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 



ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  2/2565 
วันที่  18  กุมภาพันธ  2565 
ณ  หองประชุมเสมาตักสลิา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท 0-4372-3616   
โทรสาร  0-4372-3618   

 



วาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งท่ี   2/2565 
วันท่ี  18  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565   

ณ  หองประชุมเสมาตักสิลา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1/2565   
                              เม่ือวันท่ี  10  มกราคม  2565    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   เรื่องท่ี  3.1  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  
          เรื่องท่ี  3.2  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตำแหนง
ผูอำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ป  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
           เรื่องท่ี  3.3  เรื่อง  รายงานการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 
               เรื่องท่ี  3.4  เรื่อง การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

           เรื่องท่ี  3.5  เรื่อง การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด (กศจ.) พ.ศ.2565 
   เรื่องท่ี  3.6  เรื่อง รายงานผลการกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก (ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   เรื่องท่ี 4.1  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย     

   เรื่องท่ี  4.2  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงครูผูชวย และผูท่ีดำรง 

ตำแหนงอยู  ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู 

   เรื่องท่ี 4.3  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู 

   เรื่องท่ี  4.4  เรื่อง  การตรวจสอบคำสั่งการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 

 

 



เรื่องท่ี  4.5   เรื่อง  เพิกถอนการอนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนตำแหนง ยาย และ โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยายขาราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีวาง 
(ผูอำนวยการกลุม) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

  เรื่องท่ี  4.6  เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือน 

สายงานการสอน 

เรื่องท่ี  4.7  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ตำแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค(2) 

เรื่องท่ี  4.8   เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวางเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง  ยาย และโอน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค(2) 

เรื่องท่ี   4.9  เรื่อง  การขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ 

และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง  ครูผูชวย  สังกัด 

สพฐ. ป  2564 

เรื่องท่ี  4.10  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  เพ่ือใชบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหนง ครูผูชวย สังกัด สพฐ.  ป พ.ศ.2564 

เรื่องท่ี  4.11   เรื่อง การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีวางจากการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรื่องท่ี  4.12  เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวางขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ท่ีตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาไปกำหนดเปนตำแหนงเดิมในสถานศึกษาใหม 

เรื่องท่ี  4.13  เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวาง 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี  4.14  เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  

กรณีพิเศษ ไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เรื่องท่ี  4.15  เรื่อง  ขอทบทวนการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 17/2552) 

เรื่องท่ี  4.16  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552 (ประเมินดานนท่ี 1 ดานท่ี 2  และ     

ดานท่ี 3) 

เรื่องท่ี  4.17  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดานท่ี 3  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงานบริหาร

การศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 

เรื่องท่ี  4.18  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ  ว 17/2552) 



เรื่องท่ี  4.19  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และ 

แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (หลักเกณฑ  ว 21 /2560) 

เรื่องท่ี  4.20  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2  ของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

เรื่องท่ี  4.21   เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี  1  ดานวินัย  คุณธรรม   

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานท่ี  2  ดานความรู  ความสามารถ  ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

               เรื่องที่  4.22  เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวาง ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค(1)   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  3/2565 
วันที่  9  มีนาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมเสมาตักสิลา  
สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์ 0-4302-9664   
โทรสาร  0-4375-0620   

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งที่   3/2565 
วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565   

ณ  ห้องประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  (รายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  จำนวน 389 หน้า) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 เรื่องที่ 3.1 เรื่อง   แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ค) ในสภาวการณ์ 
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 เรื่องที่ 4.1 เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1    
  เรื่องที่ 4.2  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2 

เรื่องที่ 4.3  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)   
  เรื ่องที่ 4.4 เรื ่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี             
วิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  
  เรื่องที่ 4.5 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่  2 ด้านควาสมรู้ควาสมสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   
  เรื่องที่ 4.6 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะชำนาญการ  (ว 17 )      
  เรื่องท่ี  4.7  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน                               
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17 )   (สายบริหารสถานศึกษา)        
 เรื่องที่  4.8  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 



 เรื่องที่  4.9  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่  1  ประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่  2  ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร                                      
ทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
 เรื่องที่  4.10  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2565 

เรื ่องที่  4.11  เรื ่อง การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางปราณี เสนะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม              
เขต 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คร้ังที่  4/2565 
วันที่  7  เมษายน  2565 
ณ  ห้องประชุมเสมาตักสิลา  

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ  อกศจ./กศจ.มหาสารคาม        
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์ 0-4302-9664   
โทรสาร  0-4375-0620   

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ครั้งที่  4/2565 
วันที่  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565   

ณ  ห้องประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
............................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  (รายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2565  จำนวน             หน้า) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 เรื่องท่ี 3.1 เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่องท่ี 3.2 เรื่อง   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา          
ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องที่ 3.3 เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

เรื ่องที่ 3.4 เรื ่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่ง คร ูผ ู ้ช ่วย ส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน                         
ปี พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 เรื่องท่ี 4.1  เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วยและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 
 เรื่องที่ 4.2 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย     

เรื่องที่ 4.3  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ง
เข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   

เรื่องที่  4.4  เรื่อง ขออนุมัติเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

เรื่องที่ 4.5  เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ใน
การย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องที่ 4.6  เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการย้าย
และการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 



  เรื่องที่ 4.7  เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1 
 เรื่องที่ 4.8  เรื่อง การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาไปสังกัดหน่วยงานการศึกษาอ่ืน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
  เรื ่องที่ 4.9  เรื ่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ
อื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 

เรื่องท่ี 4.10  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื่องท่ี 4.11 เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ              
ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 

เรื่องท่ี 4.12  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 
  เรื่องท่ี  4.13  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และด้านที ่ 2  ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
  เรื่องที่ 4.14 เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี            
วิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 เรื่องที่  4.15  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

เรื ่องที่  4.16  เรื ่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 
 เรื่องที่ 4.17 เรื่อง  ขอทบทวนการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 17/2552 ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม     
 เรื่องท่ี  4.18  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  เรื่องที่ 4.19  เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1               
(1 เมษายน  2565) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 



เรื ่องที่ 4.20  เรื ่อง การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย นางปราณี เสนะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม              
เขต 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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