
 

 

 

                                      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 
ตามโครงการทุนการศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

รุนที่ 4  ประจําป 2559  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                                     ......................................................................... 

           ดวยคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดจันทบุรี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามโครงการทุนการศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่สองเพื่อผลิต
ครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุนที่ 4 ประจําป 2559  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6869  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 10 
ตุลาคม 2561  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศ
ที่สองเพ่ือผลิตครูสาขาวิชาท่ีขาดแคลน รุนที่ 4 ประจําป 2559  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1. ตําแหนงและวิชาเอกท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
1.1  ตําแหนงครูผูชวย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย ดังนี ้

1) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 15,050 บาท 
2) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ที่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษา 

ไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 15,800 บาท 
3) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ขั้น 15,800 บาท 

1.2  สาขาวิชาเอกที่รับสมัครและโรงเรียนท่ีบรรจุแตงตั้ง  จํานวน  1  อัตรา 
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาเขมร  จํานวน 1 อัตรา บรรจุและแตงตั้งในตําแหนง

ครูผูชวย โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อําเภอโปงน้ํารอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

         2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 2.1  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ                         
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 2.2  เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
 2.3 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคดัเลือกตามขอ 1 



 2.4 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 2.5 เปนผูสําเร็จการศกึษาตามโครงการทุนการศกึษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่สอง       
เพ่ือผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุนท่ี 4 ประจําป 2559  บัญชีรายชื่อตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5679  ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 

         3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก   
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันที่  8 – 9  พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.    

         4.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
 4.1 ใบสมัครตามแบบที่กําหนด   จํานวน  1  ชุด 
              4.2  ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพรอมสําเนา                      
จํานวน  1  ชุด 
 4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ฉบับจริง  พรอมสําเนา   จํานวน  1  ฉบับ  
 4.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน             
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน  3  รูป 
 4.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัครคดัเลือก จํานวน 1 ฉบับ พรอมดวยฉบับจริง 
 4.6  บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครคดัเลือก (ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริง พรอมสําเนา            
จํานวน  1  ฉบับ 
 4.7 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกไวไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งแสดงวาไมเปนโรค                         
ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549     จํานวน  1  ฉบับ 
              4.8  หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถามี)                 
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
              4.9  สําเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการดังกลาว    จํานวน  1  ฉบับ    

     ทั้งนี้ เอกสารทุกรายการตองมีตนฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ชุด  พรอมลงนามสําเนาถูกตองทุกแผน  
สําหรับปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะตองไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจ  ไมหลังวันเปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย  

  5.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
                จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วันอังคารที่  13 พฤศจิกายน 2561  ณ สํานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  และทางเว็บไซดของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th)  

  6.  วิธีการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
 จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณ                            
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ  
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

           7.  เกณฑการตัดสิน 
 จะประกาศผลการคัดเลือกโดยแยกกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก โดยเรียงลําดับที่จาก         
ผูไดคะแนนจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหจับฉลาก 
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           8.  การประกาศผลการคัดเลือก  
             จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที ่14 พฤศจิกายน 2561  ณ สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดจันทบุร ีและทางเว็บไซดของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (www.suksachan.go.th) 

 9.  การบรรจุและแตงตั้ง 
 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการการบรรจุและแตงตั้งตามจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศไว และ
บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก สําหรับการเรียกบรรจุและแตงตั้งใหยึดถือประกาศข้ึนบัญชีและการ
ยกเลิกบัญชีผูคดัเลือกไดเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงต้ัง  ดังนั้น การไปรายงานตัวเพ่ือเขา
รับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนงครูผูชวย จึงเปนหนาที่ของผูไดรับ
การคดัเลือกที่จะตองรับทราบประกาศผลการคัดเลือก และการข้ึนบัญชีผูไดรับการคดัเลือก ผูไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเขารับราชการเม่ือไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ สถานศึกษาที่เลือก ตองไปรายงานตัว
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามกําหนดเวลาในหนังสือสงตัว ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ในการ
บรรจุและแตงตั้ง  

  10. การยกเลิกผูไดรับคัดเลือก 
 10.1 ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
 10.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 
 10.3 ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามกําหนด 

   11. ระเบียบและขอปฏิบตัิเกี่ยวกับการคัดเลือก 
 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของ         
ผูเขาสอบ พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเครงครดั 

 ในกรณทีี่ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดหรือหลักฐานเอกสารการสมัครไมครบตาม
ประกาศน้ี  เจาหนาที่รับสมัครมีสิทธิ์จะไมรับสมัคร และผูสมัครรายใดปกปดและหรือแจงขอเท็จจริงเปนเท็จ      
ซึ่งเจาหนาที่รับสมัครไมสามารถตรวจสอบไดในขณะที่รับสมัครหากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครผูใดเปน      
ผูขาดคุณสมบัติตามกําหนด  ใหถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง
ดังกลาวหรือหากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพิกถอนคําสั่งนั้นโดยพลัน
และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
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กําหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่สอง 

เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุนท่ี 4  ประจําป 2559 
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2561 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

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

 

1. ประกาศรับสมัคร 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  1  พฤศจิกายน  2561 

2. รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่  8 – วันศกุรที่ 9 พฤศจิกายน  2561 
 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคดัเลือก วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2561 
 

4. ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
 

วันพุธที ่ 14  พฤศจิกายน  2561 
5. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
6. ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง วันศกุรที่  16  พฤศจิกายน  2561 

 
 
หมายเหตุ คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
 ที่ ศธ 0206.6/ว 16  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
 

 

 
 


