
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๙

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ดวย อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ ในการประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙
เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี ๑ ป ๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว
๕๘๘๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 2558 ท่ี ศธ 04009/ว ๕๘๘๑ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 255๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดการรับ
สมัคร ฯ เขารับการคัดเลือกดังน้ี

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหนงครูผูชวย  อันดับครูผูชวย หลักสูตร ๔ ป ข้ัน ๑๕,๐๕๐. บาท

หลักสูตร ๕ ป  ข้ัน ๑๕,๘๐๐. บาท และประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป
ตอจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป  อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐. บาท ในกลุมวิชา / ทางวิชา จํานวน ๑๔ ตําแหนง
ตามรายละเอียดกลุมวิชาหรือทางวิชาท่ีแนบมาพรอมน้ี

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนงพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา

พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางช่ัวคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของสถานศึกษา และไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสังกัดท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ตามคําสั่งหรือสัญญาจาง
อยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกันไมนอยกวาสามป นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย โดยมีภาระงานการสอนไมนอย
กวา ๕ ช่ัวโมง หรือ ๕ คาบตอสัปดาห

ท้ังน้ี การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ใหนับไดตั้งแตวันท่ีไดรับวุฒิปริญญาตรี โดยผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จ
การศึกษาแลว

* เงินรายไดของสถานศึกษา  หมายความวา เงินบริจาค คาธรรมเนียม คาบริการ คาตอบแทนจากการ
ใหบริการ การลงทุน การใชทรัพยสินของสถานศึกษา โดยมีการนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษาและนําไปใชจายตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีทางราชการกําหนด หรือเงินรายไดอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการน้ัน

๒.๒ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และ

๒.๓ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังน้ี
๒.๓.๑ มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศกึษา  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงขาราชการครู หรือท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครผููชวย
๒.๓.๒ สําหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใชในการสมัครสอบ ใหใชหลักฐาน

ท่ีคุรุสภาออกใหไดท้ัง ๒ ประเภท  คือ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
และจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันเปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย

๒.๔ ใหนับระยะเวลา…/
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๒.๔ ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคําสั่งจางหรือสัญญาจางอยางใดอยางหน่ึงรวมกันไมนอย
กวาสามปในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาน้ัน กรณีตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได และตองเปนการจางเพ่ือปฏิบัติงานสอนเทาน้ัน

๒.๕ การพิจารณาวาเปนครูอัตราจางหรือลูกจางช่ัวคราวจากเงินรายไดของสถานศึกษา
ใหพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๖
หรือระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินรายไดสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานวาดวยหลักเกณฑ  อัตรา  และวิธีการนําเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเงินรายได
ของสถานศึกษา  ตองเปนเงินท่ีสถานศึกษาไดรับไว  และนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษาน้ัน  ซึ่งสามารถใชจาง
ครูผูสอนในกรณีท่ีสถานศึกษาขาดครูตามเกณฑอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ.กําหนด

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีหองประชุมสีหมอกเมฆ

นิลกาฬ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ไมเวนวันหยุดราชการพรอมดวยเอกสารดังตอไปน้ี

๓.๑ รูปถายขนาด ๑ น้ิว ท่ีถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๓.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายพุรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครหูรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จ

การศึกษาแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๗ สําเนาหนังสือหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ี ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.รับรอง

วาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด

๓.๘ ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป ท่ีออกใหภายใน ๑ เดือน
โดยโรงพยาบาลของรัฐท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ นับตั้งแตวันท่ีรับการตรวจรางกาย
ถึงวันท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๙ คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง ยอนหลัง ๓ ป
จํานวน ๑ ชุด

๓.๑๐ ตารางสอน ตามสัญญาจาง ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง ยอนหลัง ๓ ป
จํานวน ๑ ชุด

๓.๑๑ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชนหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล
ใบสําคัญการสมรส ( ถามี ) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๑๒ แบบรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา พรอมแนบเอกสารสําเนาคําสั่งจางหรือ
สัญญาจางและตารางสอน ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตองซึ่งแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ

จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๓ สัญญาจาง…/
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๓.๑๓ สัญญาจาง  คําสั่งจาง ท่ีผูบังคับบัญชารับรองวาถูกตอง พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๔ สําเนาทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ( เงินรายหัว ) ยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา สําหรับผูท่ีจางดวยเงินอุดหนุนเงินรายหัว จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๕ สําเนาทะเบียนคุมเงินรายไดสถานศึกษา ยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา สําหรับผูท่ีจางดวยเงินรายไดสถานศึกษา    จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๖ หลักฐานการจายเงินประจําเดือนสิงหาคมยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการโรงเรียน

ท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๗ สําเนารายงานเงินคงเหลือประจําเดือนกรกฎาคมยอนหลัง ๓ ป โดยผูอํานวยการ

โรงเรียนท่ีสั่งจางเปนผูรับรองสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๓.๑๘ เอกสารรายงานตามรายละเอียดองคประกอบการประเมิน  ตัวช้ีวัด ตามประกาศ

รับสมัคร ฯ โดยใหจัดทํารายงานตามรายละเอียดองคประกอบ  ตัวช้ีวัดเปนรายขอโดยแยกแตละหัวขอใหชัดเจน
พรอมแนบเอกสารตามกรอบการพิจารณาตามหัวขอน้ัน ๆ ทุกขอใหชัดเจนเพ่ือประโยชนในการพิจารณา
จํานวน ๓ ชุด

๔. การย่ืนใบสมัคร
๔.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตามแบบท่ีกําหนด

พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใหครบถวน ตามวัน  เวลา  ท่ีกําหนด
๔.๒ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองกรอกขอมูลรายละเอียดในใบสมัครดวยตนเอง

และลายมือตัวบรรจงใหถูกตองครบถวนสมบูรณ  ตามท่ีกําหนดทุกประการ
๔.๓ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองลงลายมือช่ือในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร ฯ

๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ และท่ี www.suphan1.go.th
๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรการคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  กรณีท่ีมีความจําเปนและมีเหตุพิเศษ ตามท่ีแนบทายประกาศ ฯ น้ี

๗. วัน เวลา สถานท่ี และตารางสอบ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดําเนินการคัดเลือก

ตามตารางสอบแนบทายประกาศฯน้ี
สําหรับ สถานท่ีสอบจะแจงใหทราบพรอมประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก

๘. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยประกาศผลการคัดเลือก

เรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เทากัน ให
ผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากันอีก ใหผูสอบไดคะแนนภาค ก
มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ก เทากันอีก ใหจับสลาก

๙. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และท่ี www.suphan1.go.th
๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง…/



- ๔ -

๑๐. การบรรจแุละแตงต้ัง
๑๐.๑ จะดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ีท่ีไดรับการคัดเลือก

ใหครบตามจํานวนตําแหนงวางตามประกาศรับสมัคร เมื่อครบตามตําแหนงวางแลวใหยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกน้ันทันที
๑๐.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ

หรือมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด หรือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑
จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้ง  หรือยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งแลวแตกรณแีละผูไดรับการคัดเลือกจะเรียกรอง
สิทธ์ิใด ๆ มิได

๑๐.๓ หากผูไดรับการคัดเลือกและมีสิทธ์ิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง แตหาก ก.ค.ศ.
พิจารณาแลว คุณวุฒิและหรือสาขาวิชาท่ีนํามาสมัครสอบคัดเลือก ก.ค.ศ. ไมไดรับรองกอนหรือภายในวันปดรับสมัครสอบคัดเลือก และ
หรือไมเปนคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาตามประกาศรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติสําหรับตําแหนงครูผูชวย จะไมมสีิทธ์ิไดรับการบรรจุ
และแตงตั้ง หรือยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งแลวแตกรณีและผูไดรับการคัดเลือกจะเรียกรองสิทธ์ิใด ๆ มิได

๑๐.๔ ผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีอยูกอนวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทายตามประกาศ
รับสมัครเมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว จะขอปรับใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีสูงกวาในภายหลังมิได

๑๐.๕ การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกในลําดับแรก  ใหถือประกาศรายช่ือ
ผูไดรับการคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมสีิทธ์ิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหมารายงานตัว  จึงเปนหนาท่ีของผูสมัคร
เขารับการคัดเลือกท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก

๑๑. ผูไดรับการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแตงต้ัง กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
๑๑.๑ ผูน้ันไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
๑๑.๒ ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว
๑๑.๓ ผูน้ันขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแตงตั้ง
๑๑.๔ ผูน้ันไมไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีตามวันเวลาท่ีกําหนด  โดยไมมีเหตุอันควร

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายจักรพรรด์ิ   จิตมณี )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑


