ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสญ
ั ญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติใหดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย กรณีมีสญ
ั ญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนทีส่ ุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๓๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ฉะนั้น เพื่อใหการคัดเลือกดังกลาวดําเนินการไปดวยความเรียบรอยตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมสี ัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน
รัฐบาล สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ตําแหนงทีจ่ ะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตัง้ ปรากฏในรายละเอียดตําแหนงและ
คุณวุฒิที่จะสอบคัดเลือกแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑. ตองเปนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ตามบัญชี
รายละเอียดในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๓๔
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
๒.๒. ตองเปนผูม ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๒.๔ เปนผูทมี่ ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศ

/๓. วัน เวลา และ...

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูทปี่ ระสงคสมัครเขารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร หรือพิมพใบสมัครจากเว็บไซต
www.phangngaedarea.go.th/ และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดทกี่ ลุม บริหารงานบุคคล หอง ๓/๒ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวางวันที่ ๑๕–๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๖.๓๐ น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร พรอมหลักฐานฉบับจริง
๔.๑ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูส มัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัตกิ ารสําเร็จ
การศึกษาแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย (ระบุหมูโลหิต) ซึง่ ออกใหไมเกิน ๖ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะติดตอ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถามี)
๔.๘ สําเนาหนังสือสัญญารับทุน
๕. การยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือก
๕.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับและยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกดวยตนเอง
พรอมหลักฐานตามทีก่ ําหนดในประกาศ ณ สถานทีร่ ับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
พรอมเอกสารครบถวน
๕.๒ ผูสมัครคัดเลือกจะตองแจงสถานที่ ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับในเขตจายของทางไปรษณีย พรอมหมายเลขโทรศัพทไวในใบสมัคร หากแจงสถานทีอ่ ยูไมชัดเจน ทําใหไม
สามารถติดตอไดจะเรียกรองสิทธิใดๆ ในภายหลัง มิได
๕.๓ ผูสมัครคัดเลือกตองลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครตอหนาเจาหนาทีร่ ับสมัคร

/๖. วิธีการคัดเลือก...

-๓๖. วิธกี ารคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ดังนี้
คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณโดย
พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงที วาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และทางเว็บไซต www.phangngaedarea.go.th/
๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
๘. เกณฑการตัดสิน
ใหผูเขารับการคัดเลือกทุกคนเปนผูผ านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนมาก
ไปหานอย แยกตามสาขาวิชาเอก หากมีคะแนนเทากันจะใชวิธีการจับฉลากเพือ่ เรียงลําดับที่
๙. การประกาศผลการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา จะประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือกแยก
ตามวิชาเอก ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และทาง
เว็บไซต www.phangngaedarea.go.th/
๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จะบรรจุและแตงตั้งผูผ านการคัดเลือก
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนั้น จะขอใชประกาศรายชื่อผูผ า นการ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวใหไปรายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุและแตงตั้ง ซึง่ จะแจงใหทราบพรอมประกาศ
ดังกลาว และหากไมไปรายงานตัวตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์และไมมสี ิทธิเรียกรองใดๆ และจะไมมีการขึ้น
บัญชีผสู อบแขงขันไดแตอยางใด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายประเสริฐ ขอบุตร)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุนักศึกษาทุน ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
รับสมัครสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
สถานศึกษาสั่งบรรจุและแตงตั้ง

วันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายละเอียดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แนบทายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครู
ตําแหนงครูผูชวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
แนบทายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5

ร.ร.บานบางกัน
ร.ร.วัดปจจันตคาม
ร.ร.บานเกาะกลาง
ร.ร.วัดสุวรรณาวาส
ร.ร.บานบางมวง

ประเภท
สถานศึกษา
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส

อัตราเงินเดือน

วิชาเอก

ปริญญาตรี
(หลักสูตร ๕ ป)
อัตราเงินเดือน
๑๒,๕๓๐ บาท

คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ประถมศึกษา
อังกฤษ

จํานวนทีป่ ระกาศ
รับสมัคร
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา

๑. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเอง
ลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่รับสมัคร
๒. กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ หลักฐานตาง ๆ
ใหครบถวน ถูกตอง และรับรองสําเนาเอกสารแลว

เลขประจําตัวสอบ ………………………

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปการศึกษา ๒๕๕๔
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ตําแหนงครูผูชวย
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย อันดับครูผูชวย วุฒิปริญญาตรี จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐาน
เกี่ยวกับตัวขาพเจาเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................สัญชาติ..............เชื้อชาติ..............
๒. เกิดวันที.่ ...........เดือน.......................พ.ศ......................อายุ...................ป............เดือน
(อายุนับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)
๓. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบปริญญา......................สาขาวิชาเอก......................................……สําเร็จจาก
สถานศึกษาชื่อ........................................................................เมื่อวันที.่ ............ เดือน................................. พ.ศ.........
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม.......................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ..................................................
ความรูความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................................
๔. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ................................................ออกให ณ จังหวัด....................................
หมดอายุวันที.่ ................................................
๕. สถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย) บานเลขที.่ ...................................
หมูท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย. .....................โทรศัพท...............................
๖. ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึง่ ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม..............ฉบับ คือ
{ } สําเนาปริญญาบัตร
{ } สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
{ } สําเนาทะเบียนสมรส
{ } สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
{ } ใบรับรองแพทย
{ } สําเนาทะเบียนบาน
{ } สําเนาสูติบัตร
{ } หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ (กรณีขาราชการสมัครสอบ)
{ } ใบรับรองของสถานศึกษา { } สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
{ } หนังสือรับรองทีท่ ํางาน { } สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
{ } อื่น ๆ ระบุ................….............................................................
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไม
มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกครั้งนี)้

/ขาพเจาขอ...

-๒ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม คุณสมบัติดานอื่น ครบถวนตาม
ประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงถูกตองทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะ
ไมเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ลงลายมือชื่อ.....................................................ผูสมัครสอบ
(.............................................................)
วันที่..............เดือน.........................…………..พ.ศ...............
{ } หลักฐานครบถวน { } มีปญหาคือ
.......................................................................................
ลงลายมือชื่อ.................................................เจาหนาที่รับสมัคร
................./......................./.....................

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครแลว
{ .... } มีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
{ .... } ไมมีสิทธิ์เพราะ………………………………………………
ลงลายมือชื่อ.....................................เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
....................../................................/......................

