ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
......................................................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 10 /2561 เมื่อวันที่
12 กัน ยายน 2561 มีมติอนุ มัติให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดาเนินการคัดเลื อกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 47 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/16
ล งวั น ที่ 2 6 พ ฤ ศ จิ ก าย น 2 5 4 7 ห นั งสื อ ส านั ก งาน ป ลั ด ก ระ ท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร ด่ ว น ที่ สุ ด
ที่ ศธ 02037/13144 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 5476 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือน 15,800 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
รวม 42 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2.2 เป็ น ผู้ มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีท างการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.4 เป็น ผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5476 ลงวันที่ 10
กันยายน 2561
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท วัน พฤหัสบดีที่ 20–วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
/โดยจะต้อง...

-2โดยจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ย์ และต้องลง
ลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
4.1 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.3 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัตกิ ารสาเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcipts)
พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
นับถึงวันสมัคร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่ นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว
จานวน 3 รูป
4.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส ใบสาคัญการหย่า ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.8 สาเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการดังกล่าว
สาเนาเอกสารทุกฉบั บ ให้ รับรองสาเนาถูกต้องด้ วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลั งพบว่า
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมวัน เวลา และสถานที่ วันจันทร์ที่ 24
กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และเว็ปไซต์ http://cpeo.cnt.go.th
6. วิธีกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยการพิจารณาจากประวัติ
ส่ วนตัว และการศึกษา บุ ค ลิ กลั กษณะท่ว งที วาจาและมี ปฏิ ภ าณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ และการ
ประกอบคุณงามความดี
7. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ในเวลา 08.00 - 08.30 น.
/8.เกณฑ์การตัดสิน...

8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสั มภาษณ์ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ 0206.6/ว 16
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากได้คะแนนเท่ากันให้
จับฉลาก
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับ การคัดเลื อ ก วัน อังคารที่ 25 กัน ยายน 2561 ณ ส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และทางเว็ปไซต์ http://cpeo.cnt.go.th
10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เลือกบรรจุในสถานศึ กษาที่มีตาแหน่งว่าง และจะเรียกบรรจุแต่งตั้งเท่ากับจานวน
ตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น เมื่อบรรจุครบตามจานวนแล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอันยกเลิก
10.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดถูกตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.3 การบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือผลประกาศการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง จึงเป็ น หน้ าที่ของผู้ ผ่านการคัดเลื อกที่จะต้องใส่ ใจติดตามเพื่อทราบประกาศผลการ
คัดเลือก
10.4 การบรรจุแต่งตั้ง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
11. กำรยกเลิกผู้ได้รับกำรคัดเลือก
11.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
11.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
11.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามตาแหน่ง
12. ระเบียบและข้อปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายวินัย ตะปะสา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

บัญชีรำยละเอียดสถำนศึกษำที่รองรับนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท ประกำศ ณ วันที่ 14 กันยำยน 2561
วิชาเอก
โรงเรียน
ภาษาไทย
วัดท่าโบสถ์(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343)/ สพป.ชัยนาท
ภาษาไทย
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์/สพป.ชัยนาท
ภาษาไทย
บ้านสระแก้ว/สพป.ชัยนาท
ภาษาไทย
บ้านท่าไม้/สพป.ชัยนาท
ภาษาไทย
วัดแหลมหว้า/สพป.ชัยนาท
ประถมศึกษา
วัดไผ่โพธิ์ทอง/สพป.ชัยนาท
ประถมศึกษา
ชุมชนบ้านหางน้าสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)/สพป.ชัยนาท
ประถมศึกษา
วัดนางลือ/สพป.ชัยนาท
ประถมศึกษา
บ้านหนองต่อ/สพป.ชัยนาท
ประถมศึกษา
วัดโฆสิตาราม/สพป.ชัยนาท
คณิตศาสตร์
สาราญราษฎร์บารุง/สพป.ชัยนาท
คณิตศาสตร์
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)/สพป.ชัยนาท
คณิตศาสตร์
อนุบาลเนินขาม/สพป.ชัยนาท.
คณิตศาสตร์
ชุมชนวัดวังเคียน/สพป.ชัยนาท.
สังคมศึกษา
วัดราษฎร์ศรัทธาราม/สพป.ชัยนาท
สังคมศึกษา
วัดสระดู/่ สพป.ชัยนาท
สังคมศึกษา
วัดโบสถ์ราษฎร์บารุง/สพป.ชัยนาท
ปฐมวัย
วัดธรรมามูล/สพป.ชัยนาท
ปฐมวัย
วัดสนามชัย/สพป.ชัยนาท
ปฐมวัย
วัดเนินถ่าน/สพป.ชัยนาท
ปฐมวัย
วัดหนองแขม/สพป.ชัยนาท
ปฐมวัย
บ้านหนองตะขบ/สพป.ชัยนาท
ภาษาอังกฤษ
อนุบาลวัดสิงห์/สพป.ชัยนาท
ภาษาอังกฤษ
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกลู )/สพป.ชัยนาท
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
วัดพระยาตาก/สพป.ชัยนาท
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)/สพป.ชัยนาท
พลศึกษา
อนุบาลมโนรมย์/สพป.ชัยนาท
พลศึกษา
วัดบ้านหนอง/สพป.ชัยนาท
คอมพิวเตอร์
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)/สพป.ชัยนาท
นาฏศิลป์
ชุมชนคลองจันทร์/สพป.ชัยนาท
สังคมศึกษา
วัดสิงห์/สพม.5
ภาษาอังกฤษ
วัดสิงห์/สพม.5
คณิตศาสตร์
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์/สพม.5
พลศึกษา
สาครพิทยาคม/สพม.5

หมายเหตุ
อาเภอหันคา
เนินขาม
หันคา
เมืองชัยนาท
เมืองชัยนาท
เมืองชัยนาท
มโนรมย์
เมืองชัยนาท
หันคา
สรรคบุรี
วัดสิงห์
สรรพยา
เนินขาม
เมืองชัยนาท
หันคา
หันคา
สรรคุบรี
เมืองชัยนาท
สรรคบุรี
เมืองชัยนาท
สรรคบุรี
หนองมะโมง
วัดสิงห์
สรรพยา
เมืองชัยนาท
สรรคบุรี
มโนรมย์
สรรพยา
มโนรมย์
หันคา
วัดสิงห์
วัดสิงห์
มโนรมย์
มโนรมย์

ที่
35
36
37
38
39
40
41
42

วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
เกษตร
จิตวิทยา
ทัศนศิลป์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา

โรงเรียน
คุรุประชาสรรค์/สพม.5
คุรุประชาสรรค์/สพม.5
คุรุประชาสรรค์/สพม.5
คุรุประชาสรรค์/สพม.5
คุรุประชาสรรค์/สพม.5
หันคาพิทยาคม/สพม.5
หันคาพิทยาคม/สพม.5
หันคาพิทยาคม/สพม.5

หมายเหตุ
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
หันคา
หันคา
หันคา

กำหนดกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก
6. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

หมำยเหตุ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

