
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบัราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณมีีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

ระดับปริญญาโท ประเภท Premium สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
..............................................................  

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูที่ว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบ ันส่งเสร ิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ที่ ศธ 02137/655 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนที่สุด ที ่ ศธ 04009/ว 53 ลงวันที ่ 2 มกราคม 2563  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญา
ผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรฐับาล เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

   1. คุณวุฒิท่ีจะดำเนินการคัดเลือก 
 1.1 คุณวุฒิปริญญาตร ีรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย   
  1.1.1 หลักสูตร 4 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,050 

บาท 
          1.1.2 หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อย

กว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,800 บาท 
          1.1.3 หลักสูตร 5ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,800 บาท 
    1.2 คุณวุฒิปริญญาโท รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย   
  1.2.1 หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี

หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 18,690 บาท 
           1.2.2 คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,690 บาท 

 

/ 2. ตำแหน่งและวิชาเอก .... 
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2. ตำแหน่งและวิชาเอกท่ีจะดำเนินการคัดเลือก 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน/อำเภอ 
เลขที่

กรมบญัชีกลาง 
ตำแหน่ง
เลขที ่

อาศัยเบิก 
หมายเหต ุ

อันดับ เงินเดือน 
1 ครูผู้ช่วย ท่ามะกาวิทยาคม/ท่ามะกา 0337475 33197 คศ.3 58,390  

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ระดับปริญญาโท ประเภท Premium บัญชีรายช่ือตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 43 ลงวันที่ 2 มกราคม  
2563  

๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๓ เป็นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับครูผู้ช่วย 
๓.๕ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๓.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก 

   4. กำหนดการรับสมัครคัดเลือก 

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยี่นใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 
08.30 – 16.30 น. 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นในวันสมัคร โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานฉบับ
จริง และสำเนารับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
แล้ว  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ  

๕.๒ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี , ระดับปริญญาโท ฉบับ
ภาษาไทยที่ระบุสาขาวิชาเอกที่สมัคร พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ  

๕.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
๕.๔ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
๕.๕ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีช่ือผู้สมัครสอบ พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ (สำหรับการบรรจุเข้ารับราชการ) ใช้ฉบับจริงซึ่งออกโดยโรงพยาบาล

ของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
๕.๗ หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 

 
/5.8 สำเนาหนงัสอืสญัญา... 
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๕.๘ สำเนาหนังสือสัญญารับทุนตามโครงการดังกล่าว เอกสารซึ่งเป็นสำเนา ให้รับรอง
สำเนาทุกแผ่น 

๕.๙ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 × 1.5 
นิ้ว จำนวน 3 รูป  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

๕.๑๐ หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - สกุล , ทะเบียนสมรส , ส.ด.43 , ส.ด.9 
(ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ  

ทั้งนี้  ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้อง
ไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

 

 6. การยื่นใบสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กำหนด พร้อมเอกสาร
ครบถ้วน 

   6.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจงให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดทุกประการ  
 6.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 จะประกาศรายช่ือผู้ มีสิท ธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  31  มกราคม 2563               
ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และทางเว็บไซด์ http://www.kanpeo.go.th  

8. วิธีการคัดเลือก 
       จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์ ในวันที่   3  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

ที่ องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพจิารณา 
1 ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 10 คะแนน การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ

การศึกษา 
2 บุคลิกลักษณะ 10 คะแนน การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
3 ท่วงทีวาจา 10 คะแนน ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 
4 เจตคต ิและอุดมการณ์ 10 คะแนน เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู 
5 ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน การประมวลการตอบคำถาม สามารถอธิบาย โดย

มีหลักคิด และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกให้เป็นที่
ยอมรับได ้

 
ทั้งนี้  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวในเวลา 08.30 – 08.55 น. 

9. เกณฑ์การตดัสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และ
วิชาชีพ (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  

/10. การประกาศผล... 
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10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้
คะแนนมากไปหาน้อย ภายในวันที่  4  กุมภาพันธ์   2563 ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ       
ทางเว็บไซด์ http://www.kanpeo.go.th  ซึ่งจะเป็นการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งที่
ประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง  
11.1 จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 

อัตรา สำหรับการเรียนกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดถือประกาศข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ คัดเลือกได้ เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนง่ครูผู้ช่วย  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือกและ
การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

11.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

11.3 ผู้ที่ได้คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรีก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 

11.4 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์ิ จะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ไม่ได ้

11.5 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลา 2 ปี 

11.6 ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หาก
จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 

12. การยกเลิกสิทธิข์องผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
12.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งไปแล้ว 
12.2 ผู้นัน้สละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ง 
12.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดเวลา 
12.4 ผู้นัน้ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวัน เวลาที่กำหนดได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   29  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
   (นายอนนัต์  กัลปะ) 

       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี



 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณมีีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล เพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

ระดับปริญญาโท ประเภท Premium สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 

 

ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี 
ประกาศรับสมัครคัดเลอืก ภายในวันพุธที่ 29 มกราคม  2563 
รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม  2563 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม  2563 
สอบคัดเลือก  
(โดยการสัมภาษณ์) 

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์  2563 
บรรจุและแต่งตั้ง วันพฤหัสบดทีี่ 6 กุมภาพันธ์   2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


