ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.......................................
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พะเยา จะดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอานาจตามมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว
16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3271
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
5672 ลงวัน ที่ 6 กันยายน 2560 และโดยอนุมัติ กศจ.พะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 41 อัตรา
อัตรำเงินเดือน
- ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท)
- ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท)
- ปริญญาตรี (สาหรับประกาศนียบัตรบัณิิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท)
ในสำขำวิชำเอกและสถำนศึกษำ ตำมแนบท้ำยประกำศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้สาเร็จการศึกษานักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546
/3.วัน เวลา...

-2๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับรำยงำนตัว
ให้ นั กศึกษาทุน โครงการผลิ ตครูเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เข้ารับการรายงานตัว
เข้ารับการคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,
เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ในเวลา
ราชการ
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันรำยงำนตัว
ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานฉบับจริง และส าเนา จานวน ๒ ชุด (รับรองความถูกต้องของ
สาเนา) มาแสดงในวันสมัครคัดเลือก ดังนี้
๔.๑ บัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๓ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอานาจอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว
4.4 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
๔.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
๔.6 ใบรั บ รองแพทย์ (ส าหรั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการที่ อ อกโดยสถานพยาบาลของ
ทางราชการ) ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.7 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ทะเบียนสมรส (หญิง) (ถ้ามี)
4.9 หนังสือสัญญารับทุน/หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
(หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น)
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
๖. วัน เวลำ สถำนและวิธีกำรดำเนินกำรคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,
เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและ
วิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

/ที่ ...

-3ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำรณำ

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10

พิจารณาจากการตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา

2 การประกอบคุณงามความดี

10

พิจารณาจากประสบการณ์ การประกอบ
คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

10

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจาการสื่อสาร

4 เจตคติและอุดมการณ์

10

พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ที่มี
ต่อวิชาชีพครู

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ

10

พิจารณาจากการประมวลการตอบคาถามโดยมี
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิ บ ายหลั ก คิ ด และวิ ธี แ ก้ ปั ญ หานั้ น ให้ เ ป็ น ที่
ยอมรับได้

7. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมิน(สัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับ
ที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดั บที่ดีกว่า
และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาเอก
๘. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กันยายน ๒๕60 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1, เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
๙. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนตาแหน่งว่างตามลาดับที่โดยไม่ขึ้นบัญชี
ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชี กรณีที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้
ดารงตาแหน่ งแล้ว หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะพิจารณา
ยกเลิกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
แล้ว หากจะขอย้ายไปดารงตาแหน่งนอกหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี
/การเรียก...

-4การเรี ย กตั ว ผู้ คั ด เลื อ กได้ ใ ห้ ม ารายงานตั ว เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จะยึ ด ถื อ ตามประกาศ
ผู้ผ่ านการคัดเลื อกได้เป็ น หนั งสื อเรี ย กตัว ผู้ มีสิ ทธิ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้เข้าการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้
๑๐. กำรยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ เมื่อผู้คัดเลือกได้มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๑๐.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
๑๐.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ที่คัดเลือกได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕60

(นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
รำยละเอียดสำขำวิชำเอกและสถำนศึกษำ
ในกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ 2560
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
---------------------------------------------(แนบท้ำยประกำศสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ลงวันที่ 22 กันยำยน 2560)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 จำนวน 16 อัตรำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วิชำเอก
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ชื่อสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านดงอินตา
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านแม่ตาบุญโยง
โรงเรียนบ้านปางงุ้น
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนบ้านปาง
โรงเรียนบ้านกาดถี
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านตาม่อน
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน
โรงเรียนบ้านม่วงคา
โรงเรียนบ้านตาดอนมูล
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่อิง
โรงเรียนบ้านร่องปอ

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จำนวน 15 อัตรำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วิชำเอก
ปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
ดนตรีไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์

ชื่อสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านปี้
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
โรงเรียนสักทุ่ง
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาล์ลา อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
โรงเรียนบ้านสระ
โรงเรียนบ้านสระ
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านขุนกาลัง
โรงเรียนบ้านสันติสุข

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จำนวน 10 อัตรำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิชำเอก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา
เกษตรกรรม
ภาษาอังกฤษ

ชื่อสถำนศึกษำ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ติดรูปถ่าย
1X1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

เลขประจำตัวผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก
ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ 2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
*********************
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย,นาง,นางสาว)....................................................................................................................................................................
2. เกิดวันที่......................เดือน.........................................พ.ศ............................อายุ.......................ปี (นับถึงวันเปิดสมัครวันสุดท้าย)
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน........................ตาบล....................................................
อาเภอ..................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.....................................................
4. เป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ....................................................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย....................................................................................................สาขา/วิชาเอก.............................................
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร.................................................................................................(เกียรตินิยมอันดับ........................................)
5. ตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอก............................................................................................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.............................................................................................................................................................................
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัครแล้ว รวม...................................ฉบับ ดังนี้
 6.1 สาเนาปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
 6.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
จานวน 1 ฉบับ
 6.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
 6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
 6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
 6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร
 6.7 หนังสือสัญญารับทุน/หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
 6.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
 6.9 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)..................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในสมัครนี้ ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความในใบสมัครนีไ้ ม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงมือชื่อผู้สมัคร...........................................................................
(..................................................................)
วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ………………………………………………....
(.............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
.............. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
.............. ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................................
......................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………....
(.............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

