ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจะดาเนินการคัดเลือกนักเรียนทุน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หนังสือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๔๒ ลงวันที่
๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท วุฒปิ ริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี
จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
ลาดับที่
๑

สาขาวิชา
ประถมศึกษา
รวม

จานวนอัตรา
หมายเหตุ
๑
ใช้อัตราว่างเกษียณปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น
/(๕) ไม่เป็นคนไร้...

-๒-

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิด
วินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ถนนชาญสินธุ์ ตาบลวิศิษฐ์
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่สมัครฉบับจริง
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครรายใดไม่สามารถนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไปสมัครสอบได้เนื่องจาก
จบการศึกษาในปีนี้นั้นและสถานศึกษาออกให้ไม่ทันกาหนด การรับสมัครให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราวได้
ซึ่งจะต้องระบุชื่อปริญญาเอก ประกาศนียบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ให้ชัดเจน และระบุว่า “สาเร็จการศึกษาแล้ว
อยู่ระหว่างรอสภา ฯ อนุมัติ” ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสมัครสอบได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติปริญญาจาก
สภาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และจะต้องนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติ
สถาบันการศึกษารับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ายมาแสดงในวันบรรจุ
และแต่งตั้ง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
/๔.๓ ใบอนุญาต…

-๓-

๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาสัญญาการรับทุนเข้าศึกษาตามโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือใบแทน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว  ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ ผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่
รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้หากคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้ารับ
การบรรจุ ซึ่งได้ตรวจสอบพบภายหลังจะไม่ได้รับพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งได้แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. การยื่นใบสมัครคัดเลือก
๕.๑ รับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันได้ด้วยตนเอง
และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
๕.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย
ลงทะเบียนในเขตการจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งหน่วย
จัดสอบทันที
๕.๓ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
ในวันสมัครสอบคัดเลือก

/๖ การประกาศ...

-๔-

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ถนนชาญสินธุ์ ตาบลวิศิษฐ์
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะจัดให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย
ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ตารางสอบประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพครู
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
สถานที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประเมินความเหมาะสม
๕๐ คะแนน อาคารห้องประชุม สพป.บึงกาฬ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กับตาแหน่งและวิชาชีพ
อาเภอเมืองบึงกาฬ
โดยสัมภาษณ์ ประวัติส่วนตัว
จังหวัดบึงกาฬ
และการศึกษา บุคลิกภาพ
ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
เจตคติและอุดมการณ์
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศแยกเป็นรายวิชาเอก โดยเรียงลาดับผู้ผ่าน
การคัดเลือกจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับคะแนนด้าน
ความถนัดมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนด้านความถนัดเท่ากันอีกให้จับสลาก
๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
นักเรียนทุนที่เข้ารับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การตัดสินตามประกาศ ให้ไปรายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปกครอง พงษ์ญาติ)
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

