ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..........................................
ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั ดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตาม
ปฏิทินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/15262 ลงวันที่ 9
กั น ยายน 2562 และหนั ง สื อ กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ด่ ว นที่ สุ ด ที่ อว
0222.5/4625 ลงวัน ที่ 5 กัน ยายน 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลื อกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งและวิชำเอกที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 86 อัตรา สาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง รายละเอียด
กลุ่ม
วิ ช า หรื อ ทาง หรื อ สาขาวิ ช าเอกที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รและรายละเอี ย ดต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะสอบคั ด เลื อ ก
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.

-2(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เ ป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ไม่ เ ป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ สามเณร ตามค าสั่ ง มหาเถรสมาคม เรื่ อ งห้ า มภิ ก ษุ สามเณร
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
2.3 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ
วิชาเอก ที่นามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
2.3.1 มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
2.3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและยังไม่หมดอายุ
2.4 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
ที่มีรายชื่อตามหนังสือกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0222.5/4625
ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ทกี่ ลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่ำงวันอังคำรที่ 17 – วันพุธที่
18 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดนครสวรรค์
/4.เอกสาร...

-34. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก
พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง สาหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ สามารถขอได้จาก
สถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ สานักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th
คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”
4.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครคัดเลือกให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภา
ออกให้ (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีที่ไม่สามารถนาทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงได้ ให้ดาเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการ
อาเภอ หรือเทศบาลใดก็ได้นาไปใช้แทน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 60 วัน)
4.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน
6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป
4.9 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสุดท้าย
ของการสมัคร จานวน 1 ฉบับและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.10 หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองเอกสารซึ่งเป็นสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื อก
ภำยในวันศุกร์ที่ 20 กันยำยน 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ www.nswpeo.go.th

/6. วิธีการคัดเลือก...

-46. วิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคล (50 คะแนน) ใช้วิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
บุคลิกลักษณะท่วงที วาจา การมีปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
7. วัน เวลำ และสถำนที่ทำกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จะดาเนินการคัดเลือก ในวันพุธที่
25
กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.0๐น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม แสงเทียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ ทัง้ นี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว ระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น.
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.2 ประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับที่ผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนน
เท่ากันให้จับฉลาก
9. ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศผลการคัดเลือก ภำยในวันพฤหัสบดีที่
26 กันยำยน 2562 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
และทางเว็บไซต์ www.nswpeo.go.th
10. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๑ จะดาเนิ น การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามจานวนอัตราว่างที่ประกาศ
กาหนด สาหรับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผล
การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐.๒ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาที่เลือก ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลาในหนังสื อส่ ง ตัว
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
10.3 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย จะต้อง
ปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไป
ยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

/11. การยกเลิก...

-511. กำรยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
11.1 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
11.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
11.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
11.4 ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
11.5 กรณีที่ตรวจสอบภายหลั งพบว่า ผู้ ส มัครรายใดเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ ตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้อง
ถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
11.6 การดาเนินการสอบคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ
ดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
12. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
ผู้ เข้ารั บ การคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

-6กาหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖2
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันอังคารที่ 17 – วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

6. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

-7รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖2
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 10 กันยายน 2562)
ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลำ

วิธีกำรประเมิน

คะแนนเต็ม

หมำยเหตุ

วันพุธที่ 25 กันยำยน 2562
- สอบสัมภาษณ์

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

50 คะแนน

ค่ำคะแนน

กรอบกำรพิจำณำ

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

10 คะแนน

พิจารณาจากการตอบคาถามและ
เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา

2 บุคลิกลักษณะ

10 คะแนน

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
การสื่อสาร

3 ท่วงทีวาจา

10 คะแนน

การพิจารณาจากการตอบคาถาม
และการสื่อสาร

4 ปฏิภาณไหวพริบ

10 คะแนน

พิจารณาจากการประมวลการตอบ
คาถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
ในเชิงบวกและสามารถอภิบายหลักคิด
และวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

5 เจตคติและอุดมการณ์

10 คะแนน

พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ
อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู

----------------------------------------------------------------

-8รำยละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
ปี พ.ศ.๒๕๖2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 10 กันยำยน 2562)
ก. กลุ่มวิชำที่เปิดรับสมัครกำรคัดเลือก ปริญญำตรี ในกลุ่มวิชำหรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ดังนี้
ที่

รำยวิชำเอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
สังคมศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
นาฏศิลป์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีไทย
เกษตรกรรม
คหกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
รวม

รหัสวิชำ
01
02
11
13
14
17
21
22
23
26
28
30
41
43
50
55
56
59

จำนวนตำแหน่งว่ำง (อัตรำ)
สพปนว.1 สพป.นว.2 สพป.นว.3 สพม.42
7
3
6
2
3
2
3
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
3
2
4
1
30
14
27
15

รวม
18
10
10
5
1
5
5
1
3
2
1
1
1
1
3
9
9
1
86
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ข. รำยละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. กลุ่มวิชำเอกภำษำไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(4) ภาษาและวรรณคดีไทย
(5) วรรณคดีไทย
(6) ภาษาไทยและวรรณคดีไทย
(7) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
(8) วิธีการสอนภาษาไทย
(9) ภาษาบาลี
(10) ภาษาสันสกฤต
(11) ภาษาบาลีและสันสกฤต
(12) เปรียญธรรม 9 ประโยค
(13) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (4) วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
(5) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(6) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(7) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (8) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(9) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(10) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(11) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(12) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
(13) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) (14) ภาษาอังกฤษนานาชาติ
(15) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (16) อังกฤษธุรกิจ
3. กลุ่มวิชำเอกคณิตศำสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์
(3) คณิตศาสตร์ศึกษา
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(5) การศึกษาคณิตศาสตร์
(6) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(7) สถิติ
(8) สถิติประยุกต์
(9) สถิติศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) คณิตศาสตร์ – เคมี
(12) คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
(13) คณิตศาสตร์ – ชีวะ
(14) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
(17) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
4. กลุ่มวิชำเอกวิทยำศำสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) วิทยาศาสตร์
(2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(3) การสอนวิทยาศาสตร์
(4) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(5) การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(6) การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(7) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(8) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(9) วิทยาศาสตร์ – เคมี
(10) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา
(11) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(12) การมัธยม – การสอนวิทยาศาสตร์
(13) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
(14) การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
(15) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(16) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(17) วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
(18) สภาวะแวดล้อม
(19) การจัดการสิ่งแวดล้อม
(20) เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์

-105. กลุ่มวิชำเอกเคมี ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) เคมี
(2) การสอนเคมี
(3) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
(4) เคมีศึกษา
(5) เคมีเทคนิค
(6) ชีวเคมี
(7) เคมีทั่วไป
(8) วิศวกรรมเคมี
(9) อินทรีย์เคมี
(10) วัสดุศาสตร์
6. กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) สังคมศึกษา
(2) ภูมิศาสตร์
(3) ประวัติศาสตร์
(4) สังคมวิทยา
(5) ศาสนา
(6) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
(7) การสอนสังคมศึกษา
(8) สังคมศาสตร์และการพัฒนา
(9) สังคมศาสตร์
(10) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
(11) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(12) พัฒนาสังคม
(13) วัฒนธรรมศึกษา
(14) ภูมิศาสตร์และแผนที่
(15) การพัฒนาชุมชน
(16) ประวัติศาตร์ตะวันตก
(17) รัฐประศาสนศาสตร์
(18) รัฐศาสตร์
(19) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (20) ไทยคดีศึกษา
(21) การสอนภูมิศาสตร์
(22) การสอนประวัติศาสตร์
(23) โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
(24) นิติศาสตร์
(25) การสอนพุทธศาสนา
(26) จริยศาสตร์ศึกษา
(27) จริยศึกษา
(28) ธรรมนิเทศ
(29) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(30) บาลีพุทธศาสตร์
(31) โบราณคดี
(32) ประชากรและการพัฒนา
(33) ประชากรศึกษา
(34) ปรัชญา
(35) ปรัชญาและศาสนา
(36) พระพุทธศาสนา
(37) พุทธจิตวิทยา
(38) พุทธศาสตร์
(39) รัฐประศาสนศาสตร์
(40) ศาสนศึกษา
(41) ศาสนาเปรียบเทียบ
(42) การเมืองการปกครอง
(43) มนุษย์วิทยา
7. กลุ่มวิชำเอกพลศึกษำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา
(2) ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา
(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(4) การฝึกและการจัดการกีฬา
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา
8. กลุ่มวิชำเอกสุขศึกษำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) สุขศึกษา
(2) การสอนสุขศึกษา
(3) ชีวอนามัย
(4) อนามัยครอบครัว
(5) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
(6) ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา

-119. กลุ่มวิชำเอกศิลปศึกษำ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ศิลปะ
(2) ศิลปศึกษา
(3) ศิลปไทย
(4) การสอนศิลปะ
(5) ศิลปกรรม
(6) ศิลปกรรมศึกษา
(7) ประติมากรรม
(8) ภาพพิมพ์
(9) มัณฑนศิลป์
(10) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(11) จิตรกรรม
(12) จิตรกรรมไทย
(13) จิตรกรรมสากล
(14) ประติมากรรมสากล
(15) หัตถศิลป์
(16) ออกแบบศิลป์ประยุกต์
10. กลุ่มวิชำเอกนำฏศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) นาฏศิลป์
(2) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
(3) นาฏยศิลป์
(4) นาฏศิลป์และการละคร
(5) นาฏยศาสตร์
(6) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(7) นาฏศิลป์ไทย
(8) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
(9) นาฏศิลป์สากล
11. กลุ่มวิชำเอกดนตรีศึกษำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ดนตรีศึกษา
(2) ดุริยางค์ศิลป์
(3) ดุริยางคศาสตร์
(4) ดุริยางค์สากล
(5) ดุริยศิลป์
(6) ดุริยางค์ไทย
(7) คีตศิลป์ไทย
(8) ดนตรี
12. กลุ่มวิชำเอกดนตรีไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ดนตรีไทย
(2) ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
(2) ดนตรีคีตศิลป์ไทย
(4) ดุริยางค์ไทย
(5) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
(6) คีตศิลป์ไทย
(7) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
(8) ดุริยศิลป์ (ดนตรีไทย)
(9) ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
(10) นาฎดุริยางคศิลป์ไทย
(11) ศิลปกรรมศึกษา (ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย) (12) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
(13) เครื่องสาย
(14) ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย
(15) ดนตรีไทยสมัยนิยม
13. กลุ่มวิชำเอกเกษตรกรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) เกษตรศึกษา
(2) เกษตรศาสตร์
(3) พฤกษศาสตร์
(4) เกษตรศาสตร์ทั่วไป
(5) เกษตรทั่วไป
(6) คุรุศาสตร์เกษตร
(7) ส่งเสริมการเกษตร
(8) พืชศาสตร์
(9) พืชสวน
(10) พืชผัก
(11) พืชไร่ หรือพืชไร่นา
(12) พืชสวนประดับ
(13) เกษตรและสิ่งแวดล้อม
(14) สัตวศาสตร์
(15) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (16) เทคโนโลยีการเกษตร
(17) อุตสาหกรรมการเกษตร
(18) อุตสาหกรรมเกษตร
(19) พัฒนาการเกษตร
(20) วิศวกรรมเกษตร

-12(21) ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
(22) วิทยาศาสตร์เกษตร
(23) วิทยาศาสตร์การเกษตร
(24) ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
(25) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
(26) เกษตรและสิ่งแวดล้อม
(27) สัตวบาล
(28) การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
(29) การสอนวิชาเกษตรศาสตร์
(30) ศึกษาศาสตร์ – เกษตร
14. กลุ่มวิชำเอกคหกรรมศำสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) คหกรรมศาสตร์
(2) คหกรรมศิลป์
(3) คหกรรม
(4) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(5) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(6) ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
(7) อาหารและโภชนาการ
(8) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป
(9) คหกรรมศาสตร์(สาขาอาหารและโภชนาการ) (10) คหกรรมทั่วไป
15. กลุ่มวิชำเอกคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) คอมพิวเตอร์
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(3) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(7) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(8) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(9) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(10) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(11) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(12) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(13) สารสนเทศศึกษา
(14) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(15) ระบบสารสนเทศ
(16) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
16. กลุ่มวิชำเอกปฐมวัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ปฐมวัยศึกษา
(2) การศึกษาปฐมวัย
(3) อนุบาลศึกษา
(4) การอนุบาล
(5) การอนุบาลศึกษา
(6) การปฐมวัยศึกษา
(7) ปฐมวัย
(8) การปฐมวัย
17. กลุ่มวิชำเอกประถมศึกษำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) ประถมศึกษา
(2) การศึกษาประถมศึกษา
(3) การประถมศึกษา
18. กลุ่มวิชำเอกจิตวิทยำและแนะแนว ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
(1) แนะแนว
(2) จิตวิทยาการแนะแนว
(3) แนะแนวการศึกษา
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(5) จิตวิทยาการศึกษา
(6) จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
(7) การให้คาปรึกษาและการแนะแนว

-13หมำยเหตุ ให้พิจารณานับหน่วยกิต ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน
2556 และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
1. กรณีผู้คัดเลือกมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครคัดเลือกในกลุ่มวิชาหรือทางหรือ
กลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี้
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ใช้ ปากกาลูกลืน่ สีน ้าเงินเขียนด้ วยตัวบรรจง
เลขประจำตัวผู้สมัคร………….…………….…
สำขำวิชำเอก.............................................
วันที่..........เดือน....กันยำยน.....พ.ศ.2561
ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
......................................
เรียน

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว..................................................นามสกุล........................................
ได้ผา่ นการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเอก............................................
ขอแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................................................................
จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ-ชื่อสกุล...............................................................เชื้อชาติ................สัญชาติ...........................................
ศาสนา...................อายุ..............ปี.......เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ...........................
เลขประจาตัวประชาชน
ออกให้โดย.........................................................
วันออกบัตร.............................................................วันหมดอายุ......................................................................................
2. สาเร็จการศึกษา ระดับ ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก หลักสูตร...........ปี
สาขาวิชาเอก..................................................อักษรย่อวุฒิการศึกษา............................................................................................
จากสถาบันการศึกษา.................................................................................เมื่อวันที่.........เดือน...............................พ.ศ..............
ผลการเรียนโดยเฉลีย่ .......................
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย............................................แขวง/ตาบล
..........................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน...............................) (มือถือ..............................................)
4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ทะเบียนบ้าน เลขที่.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย......................แขวง/
ตาบล..........................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์
(บ้าน...............................) (มือถือ..............................................)
5. ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย
( ) สาเนาปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จานวน ........ ฉบับ
( ) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
จานวน ........ ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ........ ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูลาเนาและมีชื่อผู้สมัคร
จานวน ........ ฉบับ
( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
จานวน ........ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายไว้ในคราวเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
( ) อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูล และสาเนาเอกสารทุกฉบับได้ถ่ายจากต้นฉบับจริงและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์เป็นฉบับจริง) ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ.............

-2สำหรับเจ้ำหน้ำที่
บันทึกเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นการเบื้องต้นแล้ว
ปรากฏว่า
( ) ถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร
( ) ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก(ระบุ)......................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(ลงชื่อ).....................................ผู้รบั สมัคร
(.................................................)
............./..................../............

บันทึกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครตามเอกสารหลักฐาน
แนบท้ายใบสมัครแล้ว ปรากฏว่า
( ) ตรงตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก (ระบุ)................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(ลงชื่อ).....................................ผู้รบั สมัคร
(.................................................)
............./..................../............

