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ผู้มาประชุม 

1. นายรณชัย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
2. นายพิธาน  พื้นทอง รองศึกษาธิการภาค 4                                      
3. นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี                                             

 ผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ว่าที่ ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรช านาญการพิเศษ 

 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
5. นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี   
 ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

7. นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
9. นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
10. นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                       ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
    ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. นางสาวศิริรัตน์  เสือโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา 

4. นายวรรษภณ  แสงเป่า ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี  
                                       ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

5. นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน 
6. พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายอุดม  เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายชาลี  ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.กาญจนบุรี 
3. นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.กาญจนบุรี 
4. นางรุ่งอรุณ  หัสชู ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 
5. นางสาวนันทญาพร ลาภมูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศธจ.กาญจนบุรี 
6. นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ประธานที่ประชุม  โดย  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายรณชัย  จิตรวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) กล่าวต้อนรับ  พลเอกสุรเชษฐ์       
ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  และการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี  ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   และ
อนุญาตให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560  เม่ือวันที่ 31  สิงหาคม  2560 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมเป็นไฟล์ PDF ให้คณะกรรมการทุกท่านทาง LINE แล้ว  ขอได้
โปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ครั้งที่  3/25๖๐  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม    ๒๕๖๐       
หากเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง  โปรดให้การรับรอง 

 

ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

                                -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 
 

                               4.1  โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work  Experience)                           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ  มุมมอง   และทักษะด้านอาชีพ ในสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  แหล่งงาน  ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  
ทักษะการท างานเบื้องต้น  และเข้าใจสภาพการท างานในโลกอาชีพจริงให้กับนักเรียนในระดับพ้ืนที่  รวมทั้งภาคภาคี
เครือข่าย  และสนับสนุนให้นักเรียนเรียนอย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด   โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ได้เชิญสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการ และหารือ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ  (Work  Experience)  ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๐   เวลา   ๑๓.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี   ซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี   มีนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวนทั้งสิ้น  ๘,๙๒๘  
คน   มติในที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมและนักเรียนสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการณ์อาชีพในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการกรอกข้อมูล   การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ   เพ่ือน ามาก าหนดปฏิทิน
รูปแบบ  วิธีการติดตาม  และประเมินผลโครงการฯ ต่อไป 

 

การนี้  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายอนันต์  กัลปะ  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการให้ที่ประชุมทราบ และนายรณชัย  จิตรวิเศษ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี)  กล่าวเสริมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ด้านอาชีพในสถาน
ประกอบการต่างๆ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

5.1  เรื่อง    การด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
                ปี พ.ศ. 2560    

ค าขอ 
ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประสงค์ขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2560  เพ่ือรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2560 รวม  91  อัตรา  ดังนี้ 

๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จ านวน  24    อัตรา 
๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จ านวน  19    อัตรา 
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จ านวน   19   อัตรา 
๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จ านวน  16    อัตรา 
๑.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

(ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี)                        จ านวน  13   อัตรา 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. มาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

๓. บันทึกข้อความ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4671  ลงวันที่ 6 
กันยายน 2560 เรื่อง  ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งว่า  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้บรรจุและ
แต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  โดยมีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด  ที ่ศธ 04009/4671  ลงวันที่ 6 กันยายน 
2560 แจ้งศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี  พ.ศ. 2560 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)  โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี (หน้า 9 -15) 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)   

๑.๒ บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี สพป.กจ.1 – 
สพป.กจ.4 (หน้า 2-3 ) และ สพม.8  (หน้า 8 -9)  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)   

๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์  ผู้ด าเนินการคัดเลือก หมายความว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เดิม) แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  ผู้ด าเนินการคัดเลือก อาจมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลั กษณะ ท่วงทีวาจา 
ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ ส าหรับการคัดเลือกกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

 

๓.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 โดยมีก าหนดการด าเนินการดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 

2) รับรายงานตัวเพ่ือคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

4) การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 

5) ประกาศผลการคัดเลือก  วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560   
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6) รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่สถานศึกษา วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560  โดยผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53   สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4) 

๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดบัญชีรายละเอียดต าแหน่งที่รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง
นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สาขาวิชา 
จ านวนอัตรา 

ที่ประกาศคัดเลือก 
1 โรงเรียนบ้านวังสารภ ี เมือง คอมพิวเตอร,์ศิลปศึกษา 2 
2 โรงเรียนบ้านหัวหิน เมือง สังคมศึกษา,คหกรรมศาสตร ์ 2 
3 โรงเรียนวดัท่าล้อ ท่าม่วง คณิตศาสตร,์ภาษาอังกฤษ 2 
4 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ท่าม่วง ประถมศึกษา 1 
5 โรงเรียนวดัศรสีุวรรณาราม ท่ามว่ง ประถมศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป ์ 2 
6 โรงเรียนวดัวังขนายทายิการาม ท่าม่วง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป), 

นาฏศิลป ์
2 

7 โรงเรียนวดัท่าตะคร้อ ท่าม่วง สุขศึกษา 1 
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย สังคมศึกษา 1 
9 โรงเรียนบ้านท่าพ ุ ด่านมะขามเตี้ย สังคมศึกษา 1 

10 โรงเรียนวดัท่าน้ าตื้น เมือง ภาษาไทย,คณิตศาสตร ์ 2 
11 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม เมือง เกษตรกรรม 1 
12 โรงเรียนบ้านวังลาน เมือง พลศึกษา 1 
13 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ท่าม่วง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
14 โรงเรียนวดัหนองพังตร ุ ท่าม่วง ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 2 
15 โรงเรียนวดัชุกพี ้ ท่าม่วง ภาษาไทย 1 
16 โรงเรียนวดัหนองตะโก ท่าม่วง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
17 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ศรีสวสัดิ ์ ประถมศึกษา 1 

รวม 24 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สาขาวิชา 
จ านวนอัตรา 

ที่ประกาศคัดเลือก 
1 โรงเรียนวดัใหม่เจริญผล ท่ามะกา ปฐมวัย,ภาษาอังกฤษ 2 
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่ามะกา ประถมศึกษา

,ภาษาไทย 
2 

3 โรงเรียนวดัดอนชะเอม ท่ามะกา คอมพิวเตอร ์ 1 
4 โรงเรียนวดัเขาใหญ ่ ท่ามะกา วิทยาศาสตร์(ทั่วไป), 

ภาษาอังกฤษ 
2 

5 โรงเรียนบ้านหนองจอก พนมทวน วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
6 โรงเรียนบ้านดอนรัก ท่ามะกา สังคมศึกษา 1 
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยกระเจา สังคมศึกษา 1 
8 โรงเรียนวดับ้านทวน พนมทวน ภาษาอังกฤษ 1 
9 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย  

“พิริยะประชาวิทยาคาร” 
ท่ามะกา ประถมศึกษา 1 

10 โรงเรียนวดัดอนเจดีย ์ พนมทวน ภาษาไทย 1 
11 โรงเรียนวดัสระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาษาไทย 1 
12 โรงเรียนวดัหนองพลับ ท่ามะกา คณิตศาสตร ์ 1 
13 โรงเรียนบ้านเขากรวด ห้วยกระเจา คณิตศาสตร ์ 1 
14 โรงเรียนบ้านทัพพระยา ห้วยกระเจา วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
15 โรงเรียนวดัทุ่งสมอ พนมทวน พลศึกษา 1 

116 โรงเรียนบ้านตลุงใต ้ ห้วยกระเจา ดนตรีศึกษา 1 

รวม 19 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สาขาวิชา 
จ านวนอัตรา 

ที่ประกาศคัดเลือก 
1 โรงเรียนบ้านประจ าไม ้ ทองผาภูม ิ คอมพิวเตอร ์ 1 
2 โรงเรียนบ้านพุองกะ ไทรโยค ภาษาอังกฤษ 1 
3 โรงเรียนบ้านสารวัตร ไทรโยค วิทยาศาสตร์(ทั่วไป), 

สังคมศึกษา 
2 

4 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ไทรโยค ภาษาไทย,คณิตศาสตร,์ 
ประถมศึกษา,ศิลปศึกษา 

4 

5 โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้
ล่าง 

ไทรโยค วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 

6 โรงเรียนวดัปากกิเลน ไทรโยค ภาษาไทย,คณิตศาสตร ์ 2 
7 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไทรโยค ประถมศึกษา,สังคมศึกษา 2 
8 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 2 
9 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่ง

ประเทศไทยอุทิศ 
ทองผาภูม ิ ภาษาอังกฤษ 1 

10 โรงเรียนบ้านดินโส ทองผาภูม ิ ดนตรีศึกษา 1 
11 โรงเรียนบ้านหนองปลา

ซิว 
ไทรโยค พลศึกษา 1 

12 โรงเรียนบ้านวังสิงห ์ ไทรโยค สุขศึกษา 1 
รวม 19 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สาขาวิชา 
จ านวนอัตรา 

ที่ประกาศคัดเลือก 
1 โรงเรียนบ้านเสาหงส ์ บ่อพลอย ภาษาไทย 1 
2 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย ปฐมวัย/คณิตศาสตร์/

ภาษาอังกฤษ 
3 

3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน บ่อพลอย คณิตศาสตร ์ 1 
4 โรงเรียนบ้านหนองโสน เลาขวัญ ประถมศึกษา 1 
5 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก เลาขวัญ พลศึกษา 1 
6 โรงเรียนบ้านบะลังกา เลาขวัญ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
7 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย หนองปรือ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
8 โรงเรียนบ้านวังด้ง บ่อพลอย คอมพิวเตอร ์ 1 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง บ่อพลอย สังคมศึกษา 1 

10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม บ่อพลอย ภาษาไทย 1 
11 โรงเรียนวดัทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9) บ่อพลอย สังคมศึกษา 1 
12 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ เลาขวัญ ภาอังกฤษ 1 

13 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง เลาขวัญ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 
14 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง หนองปรือ ภาษาไทย 1 

รวม 16 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

 

 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สาขาวิชา 
จ านวนอัตรา 

ที่ประกาศคัดเลือก 
1 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์ เมือง ภาษาไทย 1 
2 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ไทรโยค ภาษาไทย 1 
3 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ ท่ามะกา คณิตศาสตร ์ 1 
4 โรงเรียนวสิุทธรังษ ี ท่าม่วง คณิตศาสตร,์ภาษาอังกฤษ 2 
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี เมือง เคม,ีอุตสาหกรรม 2 
6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป), 

เกษตรกรรม,ชีววิทยา 
3 

7 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิรยิะราษฎร์
บ ารุง 

ท่าม่วง ฟิสิกส,์พลศึกษา 2 

8 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ไทรโยค สังคมศึกษา 1 
รวม 13 
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ความเห็นของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

๑. สมควรอนุมัติให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 91 อัตรา   
โดยอนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุ รี 
ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

๒.  สมควรอนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 
2557 และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๓. ขออนุมัติเป็นหลักการ หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราข้าราชการครู
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 (เมื่อส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคืน) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต าแหน่งที่จัดสรรให้สถานศึกษาได้  ตามบัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู   
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการบรรจุต่อไป 

๔. สมควรอนุมัติมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 

๕. สมควรอนุมัติให้ผู้มีอ านาจมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  แล้วน าแจ้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โปรด

พิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู

พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย จ านวน 91 อัตรา   โดยอนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  

๒.  อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2557 
และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๓. อนุมัติเป็นหลักการ หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราข้าราชการครูที่ว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 – 4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด าเนินการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต าแหน่งที่
จัดสรรให้สถานศึกษาได้  ตามบัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการบรรจุ
ต่อไป 

๔. อนุมัติให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม 
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๕. อนุมัติให้ผู้มีอ านาจมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  แล้วน าแจ้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 
มติที่ประชุม    อนุมัติตามเสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 
  

 

              (ลงชื่อ)                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

                   (ลงชื่อ)                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 


