
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลติครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  

และคณิตศาสตร์ (สควค.)  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

                                 สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
----------------------------------------- 

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 12 /2563  เมือ่วันที ่     
12 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5665 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                      
ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษ 

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคดัเลือก/วุฒิกำรศึกษำ/วิชำเอก 
   1.1  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   อัตราเงินเดือน  17,690  บาท 
   1.2 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
   1.3 กลุ่ม/ทาง/สาขาวิชาเอก 
         1.3.1 คอมพิวเตอร์         จ านวน  1  อัตรา 

   1.3.2 ชีววิทยา  จ านวน  1  อัตรา  
 

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้  
              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              2.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่ ปริญญาโท ตามสาขาวชิาที่ประกาศรับสมัคร           
      2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน                      
หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ 
      2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
                        2.4 เป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ที่ส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  
ตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 27                                                                                              /3. การยื่นใบสมัคร... 
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  3.  กำรยื่นใบสมัครและกำรรำยงำนตัว  
                    3.1  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัว/รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ระหว่างวันอังคารที่  20  ตุลาคม  2563  
ถึงวันจันทร์ที่  26 ตุลาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                 
เขต 27 และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
                  3.2  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน            
ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์  หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน  ท าให้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ผู้สอบคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

  4.  เอกสำรและหลักฐำนกำรรับสมัคร  
      4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมตัวจริง 1  ชุด 
                 4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง  1  ชุด 
                 4.3  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
แล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) พร้อมตัวจริง  1  ชุด 
                 4.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา พร้อมตัวจริง  1  ชุด 
                 4.5  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ออกไว้ไม่เกิน  30  วัน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร 
                  4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                  
และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  3  ใบ 
                  4.7  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
                  4.8  ส าเนาหนังสือสัญญารับทุน พร้อมตัวจริง  1  ชุด 
           ส าเนาทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสาร
หลักฐานต่างๆ  ที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจแุละ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  5.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน   
วันจันทร์ที่  26 ตุลาคม  2563  ทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

  6.  วิธีกำรคัดเลือก  
       จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพดว้ยการ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมปีฏิภาณ เจตคติ และ
อุดมการณ์   
  7.  วัน  เวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 
       ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด   จ ะ ด า เ นิ น ก า ร  ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์                                    
ในวันที่อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เวลา 09.00 น.   
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  8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

               ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชพี 
(สัมภาษณ)์  ไม่ต่ ากวา่ร้อยละหกสิบ และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกวิชาเอก 
 

  9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
           

      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จะด าเนินการประกาศผลการการคัดเลือก ภำยใน            
วันที่  27 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดและทางเว็บไซต์ http://www.roietpeo.go.th 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   
 

  10. กำรเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามล าดับที่ให้
ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ดังนี้  
                 10.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
ในวันพุธที่  28 ตุลาคม  2563 
                     10.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ 
                     10.3 การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือตามประกาศ
ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ ได้รับการบรรจุให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
รับทราบประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
                     10.4  ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ  สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว 
 

       หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือ
ด าเนินการพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาแก้ไขหรือ
ยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้  
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

                 
         (นายครรชิต  วรรณชา) 
                                        ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                                                          ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

http://www.roietpeo.go.th/

