ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมสี ัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการทุนรัฐบาล (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
***************************
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมสี ัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (บรรจุชุดที่ ๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจิตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมสี ัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.). ระยะที่ ๓ (บรรจุชุดที่ ๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่งครูผชู้ ว่ ย คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วยรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย ปรากฏในรายละเอียดและคุณวุฒิ
ที่จะคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์ มัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๒
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

-๒(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กําหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็น กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาเอกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และ
๒.๓ เป็นผู้มมี ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรสุ ภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และ
๒.๔ เป็นผูส้ ําเร็จการศึกษาและมีรายชื่อตามบัญชีนักศึกษาทุนตามโครงการ สควค.ระยะที่ ๓
(บรรจุชุดที่ ๒) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.๕ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-๓๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร หรือ Download ที่เว็บไซต์
http://www.secondary41.go.th/home.html และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร (หลังเดิม)
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องนําไปยื่นพร้อมใบสมัครในวันสมัคร
(๑) ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท)
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา
ภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
(๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพถ่าย
จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
(๔) วุฒิบัตรผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู
(๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ฉบับจริง) และยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย พร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
(๖) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ออกภายใน ๓๐ วัน
นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมแสดงฉบับจริง
(๘) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
(๙) สําเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งแสดงฉบับจริง
(๑๐) หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนคํานําหน้านาม การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล , ทะเบียน
สมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)
(๑๑) สําเนาหนังสือสัญญารับทุนตามโครงการ สควค.ระยะที่ ๓ (บรรจุชุดที่ ๒)
จํานวน ๑ ชุด พร้อมแสดงฉบับจริง
ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับต้องนําตัวจริงไปด้วยและในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วยตนเอง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่นํามาแสดงเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
โดยไม่มีเงื่อนไข และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

-๔๔ การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ตามวัน เวลาที่กําหนดตามประกาศรับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ ๓.๒
๔.๒ ผูส้ มัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนใน
เขตจ่ายของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ ผู้สอบคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔.๓ ผูส้ มัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
- ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ หรือไม่มีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งมา อันเป็นผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร (หลังเดิม) อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และ
ทาง www.secondary๔๑.go.th. หรือเว็บบอร์ดทางด่วนหนังสือราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑
๖. วิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกตตรวจสอบเอกสารดังนี้
๖.๑ ประวัติส่วนตัว และผลงาน
๖.๒ สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว และการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงที
วาจา การมีปฏิภาณ เจตคติ และอุดมการณ์
๗. กําหนดการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจะประกาศสถานที่สอบให้ทราบ
พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เอกสาร ๑

รายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิ กลุ่มวิชา และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ลงวันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาและสาขาวิชาเอก

จํานวนอัตรา
ที่ประกาศ
รับสมัคร

ครูผู้ช่วย มีคุณวุฒปิ ริญญาโท
ทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
- กลุ่มวิชา/สาขาชีววิทยา

๑

อัตราเงินเดือน

หมาย
เหตุ

- ปริญญาโททั่วไป
อัตราเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท
- ปริญญาโท ที่มีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มี
หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยว่า ๕ ปี อัตราเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย
ขั้น ๑,๘,๖๙๐ บาท

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการ สควค ระยะ 3 (บรรจุชุดที่ 2) ประเภทโรงเรียนมัธยม
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ที่

ชื่อ - สกุล

อําเภอ

1

นางสาวศรัลยา วงเอี่ยม

ทับคล้อ

2

นายวรธรรม ศรีอําไพ

เมืองกําแพงเพชร

กรณีอัตราไม่พอขอบรรจุ
เข้าปฏิบัติงานใน สพม.
1. พิษณุโลก
พิจิตร
ชีววิทยา 2.นครสวรรค์
3. เพชรบูรณ์
1. พิจิตร
กําแพงเพชร ชีววิทยา 2. พิษณุโลก
3. สุโขทัย(สพม.38)

จังหวัด

วิชาเอก

หมาย
เหตุ

เอกสาร ๒

กําหนดการการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการ สควค.ระยะที่ 3(บรรจุชุดที่ 1) ปี ๒๕๕๙
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
------------------------วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๑๑ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
รับสมัครคัดเลือก
ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
สอบคัดเลือก โดยการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว และการศึกษา บุคลิกลักษณะ
ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณ เจตคติ และอุดมการณ์
ภายใน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ดําเนินการบรรจุแต่งตั้ง
===============================================

หลักสูตรการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่งครูผู้ช่วย แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
ลงวันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------

วิชาความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ตารางสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- ประวัติส่วนตัว ผลงาน
- สัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

