
 
 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กรณีข้อ 2.6 

……………………...................................... 

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้พิจารณาในการประชุม          
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  29 มกราคม 2558 มีมติที่จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   
ในการบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา 
พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวัน
รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/ว 16   ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2557  ข้อ 2.6   และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 152 ลงวันที่ 16 มกราคม  2558 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) หรือรับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี   และขั้น 
15,800 บาท ส าหรับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 28 ต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดต าแหน่งและ
คุณวุฒิที่คัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
2.2.1 มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง  

และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ และตอ้งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครการคัดเลือกวันสุดท้าย 
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                            2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ 
รับรองสิทธิ   หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา (ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย) และหรือยังไม่หมดอายุ 
                   2.2.3 เป็นครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือรายได้ของ 
สถานศึกษา หรือพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ  ซึ่งทุก
ต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน             
ไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนที่ต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 
คาบ หรือ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์   
           2.2.4  ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง 
รวมกันไม่น้อยกว่าสามปีในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น กรณีต่างส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่
วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
           2.2.5 การพิจารณาว่าครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา
ให้พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546 หรือ
ระเบยีบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ          
จัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2551 

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ถนนแม่น้ าแม่กลอง ต าบลปากแพรก  อ าเภอ    
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  4. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

      4.1 ใบสมัครคัดเลือก และรายละเอียดแนบท้ายใบสมัคร 

      4.2  แบบรายงานประวัติการท างาน ที่ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ/หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ่ืน ที่เคยปฏิบัติงาน รับรองระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมส าเนาค าสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้าง หรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือรายได้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      4.3  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ฉบับจริง
พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

      4.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว X 1.5นิ้ว ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 

          /-4.5  ใบอนุญาตประกอบ... 
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    4.5  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ   
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
      4.6  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่                          
วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร 

4.7  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ                                                                                   
4.8  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.9 แบบรายงานประวัติและผลงานที่เกิดที่เกิดจากการปฏิบัติการสอนตามองค์ประกอบ   

ตัวชี้วัดที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 152 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ แนบท้ายประกาศ ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 
3 ชุด และให้จัดส่งในวันที่ที่มาสมัคร 

4.10 กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ ให้น าส าเนา
หลักฐานการรับจ่ายเงินที่ชัดเจน เช่น หลักฐานการจ่ายเช็ค  ใบส าคัญรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ   ที่ระบุการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดท าสัญญาจ้าง 
เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

4.11  กรณีท่ีจ้างโดยเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้น าส าเนาเอกสารสมุดบัญชีควบคุม
รายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่ระบุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง  
โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดท าสัญญาจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

4.12  หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

                    5. การยื่นใบสมัคร 

                        5.1  ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือก ด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีก าหนด
ข้างต้น ส าหรับส าเนาภาพถ่ายเอกสาร ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาทุกฉบับ 
                        5.2   ผูส้มัครคัดเลือก ต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

      อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์          
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซด์ www.kan1.go.th  

  7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กรณีข้อ 2.6 ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการคัดเลือกแนบท้าย 
ประกาศนีแ้ละองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด  
 

             /-8. วัน เวลา และสถานที่… 
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8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

    อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะจัดให้มีการสอบข้อเขียน 
และประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพ ตามก าหนดการคัดเลือก ดังนี้  
ภาค ก  ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน 

วัน/เวลา สอบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
     เวลา 09.00 – 10.00 น.   
     เวลา 11.00 – 12.00 น.    

 
- วิชาความรอบรู้   
- วิชาความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู                                                                                                                                                        

 

50 
50                             

 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยการสอบข้อเขียน 

วัน/เวลา สอบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2558 
     เวลา 13.00 – 14.00 น.   
     เวลา 15.00 – 16.00 น.    

 
- วิชาความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา   
- วิชาความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก                                                                                                                                                        

 

50 
50                             

 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ 

วัน/เวลา สอบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

วันที ่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 
  

- ประเมินประวัติและผลงาน   
                                                                                                                                                        

50 
                           

 

วันอาทิตย์ที ่ 1 มีนาคม 2558 
      เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

- สัมภาษณ์                                                                                                                                                    50                           
 

ส าหรับสถานที่คัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

       9. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามหลักสูตรครบทุกวิชา           
และได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

      10.  การประกาศผล 
   จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และทางเว็บไซด์ www.kan1.go.th โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้และผู้ผ่านการคัดเลือกได้ส ารองแต่ละโรงเรียน โดยเรียงล าดับที่จาก 

                   /-ผู้ได้คะแนนรวม... 
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ผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย และจะบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่จนครบ จ านวน 28 ต าแหน่ง 
และจะไม่มีการขึ้นบัญชี ผู้คัดเลือกได้ กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวม ภาค ก  ภาค ข  และ ภาค ค เท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนภาค 
ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนภาค ก  เท่ากันอีก  ให้ผู้มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานกว่า
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกยังมีระยะเวลาปฏิบัติงานเท่ากันอีกให้จับสลาก 

               11.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

   11.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ประกาศผลการ
คัดเลือก โดยยึดถือประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว และรายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนตามล าดับที่          
ที่สอบได้ตามก าหนดในประกาศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือก 

           11.2 จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 
บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) หรือรับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี และข้ัน 15,800 บาท ส าหรับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  และต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นเวลา 2 ปี 

  11.3 ผู้ได้รับการคัดเลอืก จะต้องไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งภายใน
วัน เวลา ที่ก าหนด หากไม่สามารถไปรายงานตัวตามที่ก าหนด ให้หมดสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  11.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด จะยกเลิกค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยผู้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558   
       
 
 
                       (นายนิวัฒน์  วีระสุนทร) 
                                 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


