
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดจันทบุร ี
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2561 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

.............................................................. 

          ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2561 เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2557  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5347      
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561  ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ในคราวประชุม           
ครั้งท่ี  8/2561 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2561  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู       
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ตําแหนงและวิชาเอกที่จะดําเนินการคัดเลือก 
  ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือน 15,800 บาท สําหรบัวุฒิปรญิญาตรี หลักสูตร 5 ป ปการศึกษา 2560  
รวม 50 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ 
          2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือก 
     2.1 เปนผูมีคณุสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ                         
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
     2.2 เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
     2.3 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือกตามขอ 1 
    2.4 เปนผูสําเร็จการศกึษานักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561      
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9181  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  

          3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก   
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง               
ไดที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันที่  20 – 21 กันยายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.            
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          4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
     4.1 ใบสมัครตามแบบที่กําหนด  จํานวน  1  ชุด 
                4.2 ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริง                 
พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
     4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ฉบับจริง  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  
     4.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน                   
ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  3  รูป 
     4.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัครคดัเลือก  จํานวน  1  ฉบับ  พรอมดวยฉบับจริง 
     4.6 บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครคัดเลือก (ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริง พรอมสําเนา                  
จํานวน  1  ฉบับ 
     4.7 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกไวไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งแสดงวาไมเปนโรค                         
ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549  จํานวน  1  ฉบับ 
               4.8 หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถามี)         
ฉบับจริงพรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
               4.9 สําเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการดังกลาว  จํานวน  1  ฉบับ    

 ทั้งนี้ เอกสารทุกรายการตองมีตนฉบับจริง และสําเนา  จํานวน  1  ชุด  พรอมลงนามสําเนา
ถูกตองทุกแผน สําหรับปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะตองไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจ ไมหลังวันเปดรับสมัครคัดเลือกวันสุดทาย  

 5. การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการคัดเลือก 
                   จะประกาศรายชื่อผูมสีิทธเิขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561  ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซดของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  (www.suksachan.go.th) 

 6. วิธีการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (50 คะแนน)    
ดวยการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ    
เจตคติและอุดมการณ  ในวันที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี  ทั้งนี้  ใหผูเขารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ในเวลา 08.00 – 08.30 น.  

             7.  เกณฑการตัดสิน 
  จะประกาศผลการคัดเลือกโดยแยกกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก โดยเรียงลําดับที่จาก  
ผูไดคะแนนจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหจับฉลาก 

            8.  การประกาศผลการคัดเลือก  
                  จะประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561  ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี  และทางเว็บไซดของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  (www.suksachan.go.th) 
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 9. การบรรจุและแตงตั้ง 
  ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศไว  
และบัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก  สําหรับการเรียกบรรจุและแตงตั้งใหยึดถือประกาศขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผูคัดเลือกไดเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธไิดรับการบรรจุและแตงตั้ง  ดังนั้น การไปรายงาน
ตัวเพ่ือเขารับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จึงเปน
หนาที่ของผูไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองรับทราบประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  
ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเมื่อไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ สถานศึกษา 
ที่เลือก ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามกําหนดเวลาในหนังสือสงตวั ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว 
จะถือวาสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้ง  

 10. การยกเลิกผูไดรับคัดเลือก 
  10.1 ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
  10.2 ขอสละสิทธิก์ารบรรจุและแตงตั้ง 
  10.3 ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามกําหนด 

 11. ระเบียบและขอปฏบิตัเิกี่ยวกับการคัดเลือก 
   ผูเขารับการคัดเลือกจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของ               
ผูเขาสอบ พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  โดยเครงครัด 

 ในกรณีที่ผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดหรือหลักฐานเอกสารการสมัครไมครบ 
ตามประกาศนี้ เจาหนาที่รับสมัครมีสิทธิจะไมรับสมัคร และผูสมัครรายใดปกปดและหรือแจงขอเท็จจริงเปนเท็จ      
ซึ่งเจาหนาที่รับสมัครไมสามารถตรวจสอบไดในขณะที่รับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครผูใดเปน       
ผูขาดคุณสมบัติตามกําหนด ใหถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง
ดังกลาวหรือหากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพิกถอนคําสั่งนั้นโดยพลัน
และจะเรียกรองสิทธใิด ๆ  มิได 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
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กําหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ประกาศรับสมัคร วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561 

2. สมัครเขารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี 20 – วันศุกรที่ 21 กันยายน 2561 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก ภายในวันจันทรที่ 24 กันยายน 2561 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 
 5. ประกาศผลการคัดเลือก 

6. ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง วันจันทรที่ 1 ตุลาคม 2561 
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บัญชีรายละเอียดอัตราวาง สําหรับใชคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  จํานวน 24 อัตรา 

 

ที ่ ตําแหนง โรงเรียน 
ตําแหนง
เลขที่ 

อับดับ เงินเดือน สาขาวิชาเอก หมายเหตุ 

1 ครูผูชวย รร.วัดวังหิน 1160 ค.ศ.3 53,080 ภาษาไทย  

2 ครูผูชวย รร.วัดพลับ 952 ค.ศ.4(3) 62,100 ภาษาไทย  

3 ครูผูชวย รร.บานเนินดินแดง 823 ค.ศ.3 53,950 ภาษาไทย  

4 ครูผูชวย รร.บานคลองน้ําใส 2435 ค.ศ.3 51,170 ประถมศึกษา  

5 ครูผูชวย รร.วัดสิงห 209 ค.ศ.4(3) 65,910 ประถมศึกษา  

6 ครูผูชวย รร.บานแกงนอย 886 ค.ศ.3 51,170 ประถมศึกษา  

7 ครูผูชวย รร.วัดทุงเบญจา 1008 ค.ศ.3 52,940 ประถมศึกษา  

8 ครูผูชวย รร.วัดนาซา 1151 ค.ศ.3 57,500 ประถมศึกษา  

9 ครูผูชวย รร.บานศรัทธาตะพง 1036 ค.ศ.4(3) 62,760 คณิตศาสตร  

10 ครูผูชวย รร.วัดโปงแรด 297 ค.ศ.4(3) 66,960 สังคมศึกษา  

11 ครูผูชวย รร.วัดเกาะขวาง 433 ค.ศ.4(3) 61,110 ปฐมวัย  

12 ครูผูชวย รร.วัดทาแคลง 1068 ค.ศ.4(3) 62,760 ภาษาอังกฤษ  

13 ครูผูชวย รร.วัดดอนตาล 64418 ค.ศ.4(3) 66,960 พลศึกษา  

14 ครูผูชวย รร.วัดชางขาม 1258 ค.ศ.3 57,500 นาฏศิลป  

15 ครูผูชวย รร.วัดบรูพาพิทยารามฯ 833 ค.ศ.4(3) 62,760 ภาษาไทย  

16 ครูผูชวย รร.วัดรําพัน 1206 ค.ศ.4(3) 64,860 ประถมศึกษา  

17 ครูผูชวย รร.วัดสามผาน 839 ค.ศ.3 52,940 ประถมศึกษา  

18 ครูผูชวย รร.วัดหนองแหวน 1072 ค.ศ.4(3) 65,910 สังคมศึกษา  

19 ครูผูชวย รร.วัดหนองแหวน 1075 ค.ศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ  

20 ครูผูชวย รร.บานตนกระบก 1321 ค.ศ.4(3) 61,110 สังคมศึกษา  

21 ครูผูชวย รร.บานตนกระบก 1322 ค.ศ.3 54,820 วิทยาศาสตร(ท่ัวไป)  

22 ครูผูชวย รร.วัดหนองคัน 948 ค.ศ.4(3) 61,110 ปฐมวัย  

23 ครูผูชวย รร.วัดหนองบัว 370 ค.ศ.3 52,940 สุขศึกษา  

24 ครูผูชวย รร.วัดเกาะตะเคียน 1272 ค.ศ.3 56,610 วิทยาศาสตร(ทั่วไป)  
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บัญชีรายละเอียดอัตราวาง สําหรับใชคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทุบรี เขต 2  จํานวน 18 อัตรา 
 

ที ่ ตําแหนง โรงเรียน 
ตําแหนง
เลขที่ 

อับดับ เงินเดือน สาขาวิชาเอก หมายเหตุ 

1 ครูผูชวย ร.ร.วัดเกวียนหัก 479 คศ.3 55,720 คณิตศาสตร  

2 ครูผูชวย ร.ร.วัดตะเคียนทอง 646 คศ.3 55,720 วิทยาศาสตรท่ัวไป  

3 ครูผูชวย ร.ร.วัดตะปอนนอย 498 คศ.3 61,110 ภาษาอังกฤษ  

4 ครูผูชวย ร.ร.วัดเขาตาหนวย 2384 คศ.3 55,720 ประถมศึกษา  

5 ครูผูชวย ร.ร.วัดซึ้งลาง 555 คศ.3 65,910 ภาษาไทย  

6 ครูผูชวย ร.ร.วัดซึ้งบน 3763 คศ.2 51,170 ประถมศึกษา  

7 ครูผูชวย ร.ร.วัดอิมั้ง 628 คศ.3 63,810 ปฐมวัย  

8 ครูผูชวย ร.ร.วัดวันยาวลาง 497 คศ.3 62,100 ภาษาไทย  

9 ครูผูชวย ร.ร.วัดมาบไผ 636 คศ.3 53,950 ภาษาไทย  

10 ครูผูชวย ร.ร.บานตรอกนอง 614 คศ.3 51,170 สังคมศึกษา  

11 ครูผูชวย ร.ร.วัดสะตอนอย 687 คศ.3 60,150 ปฐมวัย  

12 ครูผูชวย ร.ร.วัดขนุน 1988 คศ.3 54,820 คณิตศาสตร  

13 ครูผูชวย ร.ร.บานหนองสลุด 2014 คศ.2 47,660 ประถมศึกษา  

14 ครูผูชวย ร.ร.วัดมะทาย 2044 คศ.3 62,760 ประถมศึกษา  
15 ครูผูชวย ร.ร.บานคลองกลอย

มิตรภาพที ่82 
2421 คศ.3 54,820 ภาษาไทย  

16 ครูผูชวย ร.ร.บานทุงกราง 2426 คศ.3 49,420 ภาษาไทย  

17 ครูผูชวย ร.ร.วัดพลวง 2129 คศ.3 62,100 คอมพิวเตอร  

18 ครูผูชวย ร.ร.บานเนินมะหาด 2088 คศ.3 62,100 คณิตศาสตร  
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บัญชีรายละเอียดอัตราวาง สําหรับใชคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 
บัญชีรายละเอียดอัตราวาง สําหรับใชคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จํานวน 8 อัตรา 
 

ที ่ ตําแหนง โรงเรียน 
ตําแหนง
เลขที่ 

อับดับ เงินเดือน สาขาวิชาเอก หมายเหตุ 

1 ครูผูชวย ศรียานสุรณ 120024 คศ.3 64,860 พลศึกษา  

2 ครูผูชวย ทาใหม "พูลสวสัดิ์ฯ" 81714 คศ.3 69,040 สังคมศึกษา  

3 ครูผูชวย บางกะจะ 2237 คศ.3 62,100 คณิตศาสตร  

4 ครูผูชวย ศรีรัตนราษฎรนุเคราะห 45555 คศ.3 62,760 เคม ี  

5 ครูผูชวย ขลุงรัชดาภิเษก 81916 คศ.3 65,910 คหกรรม  

6 ครูผูชวย มะขามสรรเสริญ 82057 คศ.3 62,100 ภาษาไทย  

7 ครูผูชวย แหลมสิงหวิทยาคมฯ 82102 คศ.3 62,100 อุตสาหกรรมศลิป  

8 ครูผูชวย สอยดาววิทยา 112697 คศ.2 50,290 ภาษาอังกฤษ  
 

 

 


