
 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 
(นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง   

เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  

 
  
 ประกาศรับสมัคร    วันที่ 26 กรกฎาคม 2560   
 รับสมัครคัดเลือก    วันที่ 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
 ด าเนินการคัดเลือก     วันที่  10 สิงหาคม 2560 
 ประกาศผลการคัดเลือก   ภายในวันที่  11 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 
(นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง   

เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

…………………………………………. 

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ     
ทุนรัฐบาล  (นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูสาขาวิชา            
ที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว  ๑๖   ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๘๔๙  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ ในคราวประชุมครั้งที่ 9 /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 25  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  (นักศึกษาทุนโครงการ
ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่ นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗) 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคดัเลือก 
       ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป ี หรือรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย  ขั้น  ๑๕,๘๐๐ บาท  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี หรือรับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย  ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน ๑ อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
      ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง              
เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗  บัญชีรายชื่อตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๘๔๙  ลงวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  

    ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
      ๒.๓ เป็นผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรอง
สิทธิ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เป็น
หลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น  และภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
 
 

/3. วัน เวลา... 
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  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ต าบลกุดลาด  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
       ๔.๑ ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ก าหนด 
       ๔.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนา (ท่ียังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๓ ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนา ฉบับจริง พร้อมส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๔ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) พร้อมส าเนา                จ านวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่ายเอกสาร
จ านวน  ๑  ฉบับ (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี)   
       ๔.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิ    
(ท่ียังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นหลักฐาน
มาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น  และภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  ฉบับจริง 
พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๗ ใบรับรองแพทย ์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ออกไวไ้ม่เกิน   ๑ เดือน      จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๘ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
       ๔.๙ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๑๐ ส าเนาหนังสือสัญญารับทุน พร้อมฉบับจริง   จ านวน ๑ ชุด  
  เอกสารฉบับท่ีถ่ายส าเนาจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  9  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๙  และเว็บไซต์ www.secondary29.go.th 
 

  ๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
       ด า เนินการคัด เลือก โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ 
เจตคติ และอุดมการณ์ ในวันที่  10 สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาภูมิ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙           

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
(สัมภาษณ์) ไมต่่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
 

/8. การประกาศผล... 
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  ๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
     ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  11  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙  และเว็บไซต์ www.secondary29.go.th 
      ส าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือ
ประกาศผลการคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกรายงานตัว  จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบประกาศผล 
การคัดเลือก 

  ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง 
     ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   
เมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งครบทุกต าแหน่งว่างตามประกาศแล้วจะไม่ขึ้นบัญชีไว้อีก 
     ๙.๒ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก 
จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสั่งให้ออกจากราชการ
แล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

  ๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
        ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกผลการคัดเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        ๑๐.๑ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนด 
   ๑๐.๒ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 
   ๑๐.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๐.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจแุละแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

        
 

       (นายสิริรฐั  ชุมอุปการ) 
       ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 

http://www.secondary29.go.th/

