
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง วับสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทบุโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทองถิน่ ป ีพ.ศ.๒๕๖ณ  

เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้วบัราชการเปนีขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย กรณมีีสญัญาผกูพนัดามโครงการพเิศษหรือโครงการทนุรัฐบาล รอบท่ี ๒

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ จะดำเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาทบุโครงการผลติครู 
เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ.๒๕๖๓ เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้วบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครูผูช่้วย กรณมีีสญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรือโครงการทนุรัฐบาล รอบที ่๒

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ และหนงัสอืสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนที,สุด ที ่ ศธ ๐๔ ๐๐๙/ ว ๔๘๘๔ ลงวนัที ่ ๒๗ ลงิหาคม ๒๕๖๓ โดยอนมุตั ิ
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในคราวประขมุครัง้ที ่ ๘/๒๕๖๓ เมือ่วันที ่ ๒๘ กบัยายน ๒๕๖๓ จงิประกาศ 
วับสมคัรคดัเลอืกนกัศึกษาทนุโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้วบัราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษห่รือโครงการทุนรัฐบาล ดังน้ี 
๑. ตำแหนง่ทีจ่ะดำเนนิการคดัเลอืกเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้

ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย อนัดบัครผููช้ว่ยคณุจฒุปิรญิญาตร ื๕ ป ี ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๓ อตัราดงัน ี ้
๑.๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ จำนวน ๖ อตัรา
๑.๒ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ จำนวน ๕ อตัรา
๑.๓ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗ (จังหวัดสระแกว้) จำนวน ๒ อตัรา 
รายละเอยีดตำแหนง่และวชิาเอกตามบญัชแีนบทา้ยนี ้

๒. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธีส๋มคัรเขา้วบัการคดัเลอืก
๒.๑ เปน็ผูส้ำเร็จการศกึษาตามโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ีพ.ศ.๒๕๖๓ ตามบญัช ี

รายขีอ่ทีส่ำนกังาบคณะกรรมการการอดุมศกึษา จัดสง่ใหส้ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและมคุีณสมบด 
ครบถว้นตามเง่ือนใขทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากำหนด รายชือ่แนบทา้ยประกาศนี้

๒.๒ เปน็ผูม้คุีณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
ศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๓ เปน็ผูม้ใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรอืหลกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบตหนัาท่ีสอบ กอ่นการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

๒.๔ เปน็ผูม้คุีณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่ครูผู้ชว่ย ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๕ ไมเ่ปน็พระภกิษ ุหรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช 

๓. วนั เวลา และสถานทีวั่บสมคัร
ผู้ประสงคจะสมัครคัดเลือกใหข้อวับใบสมัครและย่ีนใบสมัครด้วยตบเองได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนกังานศกึษาธิการจังหวัดสระแกว้ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.
/ ๔.เอกสาร...



๔. เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำมายืน่โนวนัสมคัร
หลกัฐานฉบบจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบบ ดงันี ้
๔.๑ บตัรประจำตัวประซาซน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๒ ทะเบยีนบา้นทีเ่ปน็ภมูสิำเนา
๔.๓ ปรญิญาบตัรหรือหนงัสอืรับรองคณุวฒุทิีส่ภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิลว้ และใบรายงานผลการศกึษา 

(Transcripts)

๔.๔ ใบอนญุาตประกอบวิขาซพีครู หรือหลักฐานทีใ่ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่รุุสภาออกให ้
เพือ่ปฏิบตัหินาัทีส่อนทียั่งใม่หมดอายุ

๔.๕ ใบรับรองแพทย ์(สำหรบัการบรรจเุชา้รบัราชการ) จากสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานพยาบาล 
เอกชน ซึง่รับรองโดยแพทย์ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวซกรรม ออกให้โม่เกิน ๑ เดอืน และระบวุ่า 
ไม่เปน็โรคต้องหา้มตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค พ.ศ.๒๔๔๙ ดังนี้

(๑ )โรคเรือ้นใบระยะตดิตอ่หรือในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีรั่งเกยีจแกล่งัคม 
(๒) วัณโรคใบระยะติดต่อ
(๓) โรคเหา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกล่งัคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๔)โรคหษสรุาเร้ือรัง

๔.๖ รูปก่ายหนัาตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ น้ิว กา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน และ 
กา่ยครัง้เดยีวกบั จำนวน ๓ รูป

๔.๗ หลักฐานอ่ืน  ๆ (ล้าม)ิ

๔. การยืน่ใบสมคัรเชา้รบัการลดัเลอืก
๔.๑ ผู้สมคัรเชา้รับการลดัเลอืกจะตอ้งรับและย่ืนโบสมคัรดว้ยตนเองพร้อมหลกัฐานตามทีก่ำหนดใบประกาศ 

ณ สถานท่ีรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถ้กูตอ้งครบลว้น
๔.๒ ผู้สมคัรเชา้รับการลดัเลอืกตอ้งแจ้งสถานที ่ทีส่ามารถตดิตอ่ใตท้างจดหมายลงทะเบยีน ตอบรับใบเขต 

จ่ายของทางไปรษณย์ีไว้ใบใบสมัคร หากแจง้สถานทีอ่ยใูมช่ด้เจน ทาีใหพ้สามารถตดิตอ่ได้ผูส้มคัรสอบจะเรียกร้องสทิธิ 
ใดๆ ไม่ได้ท้ังสิน

๔.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมิอซ่ึอในใบสมัครให้ถูกต้องครบล้วน

๖. การประกาศรายซึอ่ผูม้ลีทืธเชา้รบัการลดัเลอืก ดงันี้
คณะกรรมการศกึษาธกิารจง้หวัดสระแลว้ จะประกาศรายขือ่ผูม้สิทิธลิดัเลอืก ภายใบวันที ่๒๔ พฤศจกายบ 

๒๔๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธิการจ้งหวัดสระแลว้ และทาง เว ิป ใซต ้W W W .m o esk .g o .th /

๗. วธิการลดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแลว้ จะดำเนนิการลดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสมกบั 

ตำแหนง่และวิซาชพี ดว้ยการลมัภาษณ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดงับี้
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ที ่ องคป์ระกอบ คา่คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวัตสิว่นตวัและการศึกษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกบั 

ประว้ตสว่นตวัและการศึกษา
๒ บคุลกิลกัษณะ ทว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กรยิาทา่ทาง การส่ือสาร
๓ ๅฒภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด 

และวิธีแก้นิญหาในเช้งบวก และสามารถอธิบายหลกัคดิ 
และวิธีแก้ปีญหาน้ันให้เป็นท่ียอมรับได้

๕ ความศดึรเิริม่สร้างสรรค ์
เจตคตแิละอดุมการณ์

๑๐ พจิารณาจากแรงจงูใจ เจตคต ิอดุมการณ ์ท่ีมีต่อ 
วิชาชพีครู

รวม ๕๐

๘. วนั เวลา นละสถานทีค่ดัเลอืก จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมบิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี 
คัวยการสัมภาษณ์ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๖๕๖๓ เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นคันไป ณ ฟ้องประชุมสำนักงาโ^กษาธการจังหวัดสระแกว

๙. เกณฑก์ารคดัสนิ
ผู้ผา่นการคดัเลอืกจะคอังไคคัะแนนประเนบิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ 

๑๐. การประกาศรายขีอ่ผูไ้ครับัคดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้ จะประกาศรายฃือ่ผูผ้า่นการคดัเสอืก เรยีงตามลำดบั 

ผู้ท่ีได้คะแนนประเนนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวิชาชพี จากมากไปหานอ้ย แยกตามสาขาวชิาเอก 
หากได้คะแนนเทา่กนั จะใช้วิธการจับสลาก โดยจะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ในวันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
ณ สำนกังานศกึษาธิการจังหวัดสระแกว้ และทางเวปิIชต ํWWW. ทาoesk.so.th/โดยไม่มีการข้ึนบัญชี

๑๑ . การบรรจแุละแตง่ตัง้
๑๑.๑ จะบรรจแุละแตง่ตัง้ผูใ้ดร้บัคดัเลอืกใหด้ำรงตำแหนง่ครูผู้ชว่ย ตามจำนวนตำแหนง่ว่างและรายซือ่ 

ทประกาศไวิใบวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เรน้แต ่ ก.ค.ศ. จะกำหนด เปน็อยา่งอีน่) หากปรากฎภายหสงัวา่ผูไ้ดรั้บคดัเลอืก 
ตามประกาศนี ้เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ี'วไป หรือคณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่ไมต่รงตามประกาศรับลมศรคดัเลอืก สำนักงาน 
ศึกษาธิการจงัหวดัสระแกว้ จะไมพ่จิารณาแตง่ตัง้ หรอืยกเลกิคำสัง่แตง่ตัง้แลว้แตก่รณ ีจะเรียกร้องลทิธิใด  ๆ นิได้ท้ังส้ิน 

๑๑.๒ ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ไหด้ำรงตำแหนง่ครูผูช้ว่ยแลว้ จะต้องปฏิบติั 
ราชการไนสถานศกึษาทีบ่รรจแุละแตง่ตัง้เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๕ ป ี นับต้ังแต่วับที!่ครับับรรจแุละแตง่ตัง้ โดยไม่มีการโอน 
หรือย้ายไปยังสถานศกึษาหรือหนว่ยงานอืน่ เรน้แตล่าออกจากราชการ

๑๑.๓ การคดัเลอืกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไม่มีการข้ึนบัญชีไร้แต่อย่างใด

๑๒. ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการบรรจแุละแตง่ตัง้ เมือ่ผูน้ัน้มกีรณใีดกรณหีนึง่ คังน้ี
๑๒.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
๑๒.๒ ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ัง

/ ๑๒.๓ ไมโปรายงาบตวั...



๑๒.๓ ไมใปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจุและแตง่ตัง้ ตามวัน เวลา และสลาบท่ีท่ีกำหนด 
๑๒.๔ไมอ่าจรับการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามวันทีก่ำหนดได้

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี 30 * พฤศจกึายบ พ.ศ. ๒๕๖๓

. t  * 3  (นางสาวกมลวรรณ กลนัเกลยึง)
รองศึกษาธิการจงหวัดสระแกัว

1,รักษาราขกฺารแทนศึกษาธิกาJ จังห2ด ส ร ^ก !ัปฏบิตหน้าทแทน ประธานกรรมการศกึษาธการจงหวัดสระแกวั


