ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุพิเศษ ป พ.ศ.2560
……………………………………………..
ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุพเิ ศษ
ป พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 516
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 543 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุพเิ ศษ ป พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนง ครูผูชวย อัตราเงินเดือน อันดับ ครูผูชวย จํานวน 35 อัตรา
อัตราเงินเดือน ดังนี้
(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
(2 ) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มหี ลักสูตรไมนอยกวา 1 ป
ตอจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
หาก ก.ค.ศ.กําหนดอัตราเงินเดือนตางไปจากนี้ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนผูมีคุณสมบัตทิ ั่วไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้
5.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
5.2 วัณโรคในระยะติดตอ
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5.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสังคม
5.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไมเปนผูอ ยูในระหวางถูกสัง่ พักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสัง่ พัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สาหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
2.2 เปนผูมีคุณวุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนงครูผูชวยและตรงตามกลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชา ที่กําหนดแนบทายประกาศรับสมัครนี้
(เอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปจจุบันดํารงตําแหนงพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา
ตามประกาศแนวการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่
สวนราชการกําหนด พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือ
เงินรายไดของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทุกตําแหนงตองไดรบั
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สอน ตามคําสั่งหรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันไมนอยกวาสามป นับถึง
วันรับสมัครคัดเลือกวันสุดทายโดยมีภาระงานการสอน ตามตารางสอนไมนอยกวา 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบตอสัปดาห
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ใหนบั ไดตั้งแตวันที่รบั วุฒิปริญญาตรี โดยผูม ีอํานาจอนุมัติ
ใหสําเร็จการศึกษาแลว
เงินรายไดของสถานศึกษา หมายความวา เงินบริจาค คาธรรมเนียม คาบริการ คาตอบแทนจาก
การใหบริการ การลงทุน การใชทรัพยสินของสถานศึกษา โดยมีการนําเขาระบบบัญชีของสถานศึกษาและนําไปใช
จายตามกฎหมายหรือระเบียบทีท่ างราชการกําหนด หรือเงินรายไดอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน ที่ยังไมหมดอายุ นับถึงวันรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดทาย
อนึ่ง ในการนับระยะเวลาปฏิบัตหิ นาทีส่ อน ไมสามารถนําระยะเวลาปฏิบัติหนาทีส่ อนตามคําสั่ง
หรือสัญญาจางในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุ ุสภาออกใหเพือ่ ปฏิบัตหิ นาทีส่ อน มานับรวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัตหิ นาที่ เพื่อเปนคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัครไดทกี่ ลุม บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง หรือดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซด http://www.atg.obec.go.th/
และยื่นใบสมัครดวยตนเองทีห่ องประชุมอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ระหวางวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)
4. เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
4.1 ใบสมัครตามรูปแบบที่กําหนด
จํานวน 1 ฉบับ
4.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับที่เปนภาษาไทย
หากเปนภาษาอังกฤษใหแนบฉบับแปลเปนภาษาไทย ดวย
ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
กรณีคุณวุฒิที่ผสู มัครนํามาใชสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคุณวุฒิซึ่งไมตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิไดระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว หรือระบุไวแตกตางจาก
ประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหนวยกิตในTranscript ของผูส มัคร ตามแนวปฏิบัตกิ ารนับหนวยกิต
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่
18 เมษายน 2556
อนึ่ง เพื่อประโยชนและสิทธิของผูส มัคร ในการพิจารณานับหนวยกิต ขอใหผสู มัครดําเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสําเร็จการศึกษา เพื่อขอใหสถาบันการศึกษาออกเอกสาร หลักฐาน
ที่ใชแสดงหรือใหการรับรองวาคุณวุฒิของผูสมัครสอดคลองกับคุณวุฒ/ิ และกลุมวิชา หรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก ตามที่ไดระบุไวในประกาศรับสมัคร โดยใหสถาบันการศึกษาทีผ่ สู มัครสําเร็จการศึกษา
ชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เปนรายวิชาวารายวิชาที่นํามานับหนวยกิต ตองสอดคลองกับกลุมวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
4.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 แบบสรุปรายงานประวัติการปฏิบัตกิ ารสอน และหนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน
ตามแบบทีก่ ําหนด ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน ถึงปจจุบัน
จํานวน 1 ชุด
4.6 สําเนาคําสั่งจางหรือสัญญาจาง ของหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมกันไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย
จํานวน 1 ชุด
(โดยแนบใบอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบอาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ตามระยะเวลาในคําสั่งจางหรือสัญญาจางดวย)
สําหรับผูทจี่ างดวยเงินรายไดของสถานศึกษา ตองแนบเอกสารหลักฐาน เพิม่ ดังนี้
1) สําเนาทะเบียนคุมเงินรายไดของสถานศึกษา ยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
โดยใหผบู ริหารสถานศึกษารับรองความถูกตองทุกฉบับ
2) รายการเดินบัญชี (statement) เงินรายไดของสถานศึกษา หรือสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
เงินรายไดของสถานศึกษา ยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือน จํานวน 1 ชุด โดยใหผูบริหาร
สถานศึกษารับรองความถูกตองทุกฉบับ
4.7 ตารางสอน ภาคเรียนปจจุบนั ซึ่งไดรบั การรับรองจากผูอ ํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
4.8 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
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4.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ที่ยังไมหมดอายุ ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.11 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาด 1 นิ้ว
ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน
จํานวน 3 รูป
4.12 ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย และแสดงวา
ไมเปนโรค ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549
จํานวน 1 ฉบับ
4.13 หลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)
ฉบับจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
4.14 เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน ซึ่งไดรับการรับรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา
ตามองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ (ขอ 1 – 8)
จํานวน 3 ชุด
4.15 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน ตามองคประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัดฯ (ขอ 9) (ลับ)
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหรบั รองสําเนาถูกตองดวยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบวาเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่นํามาสมัครเปนเอกสารเท็จ ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ จะไมไดรับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการ โดยไมมเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง และทางเว็บไซด http://www.atg.obec.go.th/
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยสอบขอเขียน ภาค ก ภาค ข หลักสูตรการสอบขอเขียนตามรายละเอียดแนบ
ทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 3) และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ตามองคประกอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว 542 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 4)
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ภาค ก ความรอบรู และความเขาใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบขอเขียน
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
(100 คะแนน)
วันเสารที่ 18 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
ความรอบรู
50 คะแนน
เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติ
50 คะแนน
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
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ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน
วัน/เวลา
วันเสารที่ 18 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
เวลา 15.00 น. – 16.00 น.

วิชาที่สอบ
ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ
คะแนนเต็ม
วัน/เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(100 คะแนน)
วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึง
วันที่ 17 มีนาคม 2560

ประวัติและผลงาน ซึ่งไดรับการรับรอง
จากผูอ ํานวยการสถานศึกษา

50 คะแนน

วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2560
เวลา 9.00 น. เปนตนไป

สอบสัมภาษณ

50 คะแนน

สถานที่คัดเลือก จะประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขารับการคัดเลือก
8. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ
9. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง
และทางเว็บไซด http://www.atg.obec.go.th/ โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย
กรณีไดคะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
หากยังไดคะแนน ภาค ข เทากันอีก ใหผูสอบไดคะแนนภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่ดกี วา หากยังไดคะแนน
ภาค ก เทากันอีก ใหจับฉลาก
10. การบรรจุและแตงตั้ง
10.1 จะบรรจุและแตงตั้งผูไดรบั การคัดเลือกตามลําดับทีท่ ี่ไดรับการคัดเลือก โดยจะใชประกาศผลการ
คัดเลือกของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เปนหนังสือเรียกตัว ซึ่งเปนหนาที่ของผูสมัครคัดเลือกที่
จะตองทราบประกาศผลการคัดเลือก
10.2 การบรรจุและแตงตั้งผูผ า นการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งผูไดรบั การคัดเลือกตามจํานวนตําแหนง
วางที่ประกาศไว โดยไมมีการขึ้นบัญชี
10.3 หากตรวจสอบพบวาผูส มัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัตติ ามที่กําหนดในประกาศรับสมัครหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้งหรือจะยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งทันที
จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได
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10.4 หากผูไดรับการคัดเลือกไมไปรายงานตัวเพือ่ เขารับการบรรจุและแตงตั้ง ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง และไมไปปฏิบัตหิ นาที่ ณ สถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได
10.5 ผูไดรบั การคัดเลือกและไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงครูผูชวยแลว หากจะขอยายไปดํารง
ตําแหนง นอกหนวยงานการศึกษาที่ไดรบั การบรรจุและแตงตั้ง จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยงาน
การศึกษาที่ไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ไมนอยกวา 4 ป
อนึ่ง การดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได หากปรากฏวาในการดําเนินการคัดเลือก มีการทุจริตหรือ
สอไปในทางไมสจุ ริต หรือดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม ให คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง พิจารณาแกไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครัง้ นี้ได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ 2560

(นายวีรรวุทธ ปุตระเศรณี)
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง

