
 
 

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

--------------------------------------------- 

  ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือก พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม  วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือ
ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5881 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง การคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย         
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ ช่วย                 
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
     1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 

รับรอง ดังนี้ 
    1) ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี    ขั้น 15,050 บาท  
    2) ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี    ขั้น 15,800 บาท  
    3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
        ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี   ขั้น 15,800 บาท 

1.2 จ านวนต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก จ านวน 9 อัตรา  
                         (รายละเอียดต าแหน่งและกลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย          
ประกาศนี)้ 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
                                                                               /-2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติ...         
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2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

2.2.1 มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครการคัดเลือกวันสุดท้าย 

2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
(ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย)  

2.2.3 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินรายได้ของสถานศึกษา หรือพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม ลูกจ้างประจ า พนักงาน    
จ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  โดยมีภาระงานการสอนที่ต้องมีตารางสอน     
ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์  

2.2.4  การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาปฏิบัติการสอนตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใด  
อย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น กรณีต่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้   

2.2.5 การพิจารณาว่าครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษาให้
พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546 หรือระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2551  

“เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและน าไปใช้จ่ายตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อ่ืน ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น” 

2.2.6 ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่   
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ถนนแม่น้ าแม่กลอง       
ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
http://www.kan1.go.th 

  4. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

      4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามแบบท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

         /- 4.2  ปริญญาบัตร… 
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  4.2 ปริญญาบัตร (หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 

  4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกเป็นภาษาไทย ฉบับจริงพร้อม
ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 

4.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ต้องได้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  4 . 6  ใบรั บรองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของรั ฐที่ ออกให้ ภ าย ใน  30  วั น  นั บตั้ ง แต่                          
วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  

4.7 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ                                                                                   
4.8 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ                
4.9 แบบรายงานประวัติและผลงานที่เกิดที่เกิดจากการปฏิบัติการสอนตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1       
ปี พ.ศ. 2559 แนบท้ายประกาศ ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด และให้
จัดส่งในวันที่ที่มาสมัคร 
                  4.10 ส าเนาค าสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้าง หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อม
แนบบัญชีงบหน้าตามแบบ และแนบหนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีเคยปฏิบัติงานตามค าสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างเป็นผู้ลงนามรับรอง  

4.11 กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ หรือกรณีจ้างโดยเงิน
รายได้สถานศึกษาให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   1) กรณีจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว  ให้น าส าเนาหลักฐานการรับจ่ายเงินที่ชัดเจน เช่น 
หลักฐานการจ่ายเช็ค  ใบส าคัญรับเงิน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง ระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดท าสัญญาจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

   2) กรณีที่จ้างโดยเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้น าส าเนาเอกสารสมุดบัญชีควบคุมรายรับ
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่ระบุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดท าสัญญาจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

4.12 ตารางสอน และหนังสือรับรองที่มีภาระงานสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ     
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จ านวน 1 ฉบับ (ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง) 

4.13 หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

(เอกสารหลักฐานที่ส าเนา ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
 

/- 5. การยื่นใบสมัคร... 
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                    5. การยื่นใบสมัคร 
                        5.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือก ด้วยตนเอง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดข้างต้น 
ส าหรับส าเนาภาพถ่ายเอกสาร ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาทุกฉบับ 
                        5.2  ผู้สมัครคัดเลือก ต้องส่งแบบประเมิน ภาค ค ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ตามข้อ 4.9 ในวันที่สมัคร 
                        5.3  ผู้สมัครคัดเลือก ต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์           
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซด์ http://www.kan1.go.th 

  7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการคัดเลือกแนบ
ท้ายประกาศนี ้พร้อมองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด  

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
                         อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะจัดให้มีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัยและประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพ ตามก าหนดการคัดเลือก ดังนี้  

ภาค ก  ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียน 

วัน/เวลา วิชาทีส่อบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 
   เวลา 09.00 – 10.00 น.   
   เวลา 11.00 – 12.00 น.    

 
- วิชาความรอบรู้   
- วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
  และการปฏิบัติของวิชาชีพครู                                                                                                                                                        

50 
50                             

 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  โดยการสอบข้อเขียน 

วัน/เวลา วิชาทีส่อบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 
   เวลา 13.00 – 14.00 น.   
   เวลา 15.00 – 16.00 น.    

 
- วิชาความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา   
- วิชาความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก                                                                                                                                                        

50 
50                             

 

                                                          
 
 
 
 

/- ภาค ค ความเหมาะสม... 
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ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ 

วัน/เวลา วิชาทีส่อบ 
คะแนน 
(100) 

หมายเหตุ 

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
ถึงวันที ่11 มีนาคม 2559 

- ประเมินประวัติและผลงาน  ซึ่งได้รับการ 
รับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                                                               

50 
                           

 

วันอาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม 2559 
    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - สัมภาษณ์                                                                                                                                                    50                          

                สถานที่คัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

       9. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
          กรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก  เท่ากันอีกให้จับสลาก 

      10. การประกาศผล 
   อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 และทางเว็บไซด์ http://www.kan1.go.th โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับที่
จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย และจะบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่จนครบ ตามจ านวนต าแหน่ง
ว่างที่ประกาศรับสมัครไว้ และถือว่าประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดโดยจะไม่มีการขึ้นบัญชี     
ผู้คัดเลือกได้  

               11. การบรรจุและแต่งตั้ง 

   11.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือก 
โดยยึดถือประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว และรายงานตัวเพ่ือเลือกโรงเรียนตามล าดับที่ที่สอบได้ตาม
ก าหนดในประกาศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือก ผู้ใดไม่มารายงาน
ตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

            11.2 จะบรรจุและแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ ช่วย รับเงิน เดือนอันดับ ครูผู้ ช่วย                
ขั้น 15,050 บาท ส าหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) หรือรับเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ส าหรับวุฒิปริญญา
ตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี และขั้น 15,800 บาท ส าหรับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  และต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เป็นเวลา 2 ปี 

   

         /- 11.3 ผู้ใดได้รับ… 
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  11.3 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งภายในวัน 

เวลา ที่ก าหนด หากไม่สามารถไปรายงานตัวตามที่ก าหนด ให้หมดสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 11.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยหากจะขอ
ย้ายไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    11.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด จะยกเลิกค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยผู้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
   11.6 หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือการ
ด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมอาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559   
       
 
 
                     (นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร) 
                                 ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


