
 
  

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 

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

 
  ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผูช่้วย  โครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามหนังสือสาํนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี  

1. ตําแหน่งที่จะดําเนนิการคดัเลือก  ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน  
1.1 ปริญญาตรี (หลกัสูตร ๔ ปี)  อัตราเงินเดือน   15,050   บาท/เดือน 
1.2 ปริญญาตรี (หลกัสูตร ๔ ปี) ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลกัสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสตูร 4 ปี อัตราเงินเดือน  15,800  บาท/เดือน  
1.3 ปริญญาตรี (หลกัสูตร ๕ ปี)  อัตราเงินเดือน  15,800 บาท/เดือน 

2. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งน้ี 
2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามโครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559  (บัญชี

รายช่ือตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ที่ 04009/ว 1046 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2559) 
2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
  2.5 เป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ตามบัญชีรายช่ือที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งมาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 
 



 3. การสมัครเข้ารบัการคดัเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่ม

บริหารงานบุคคล ( ช้ัน 1 ) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18  ระหว่างวันที ่20 – 21 ตุลาคม 2559 
เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  เอกสารและหลักฐานที่จะตอ้งนํามาย่ืนในการสมัครคดัเลือก 

ผู้สมัครต้องนําเอกสารหลักฐานฉบับจริง  และสําเนา จํานวน  2  ชุด  พร้อมเอกสาร ดังน้ี 
3.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก        
3.2 บัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  
3.3 ทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนา       
3.4 ปริญญาบัตร หรือหนังสอืรับรองวุฒิ  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 

ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลอืกวันสุดท้าย   
  3.5 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) 

3.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครจูากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
3.7 ใบรับรองแพทย์ฉบับจรงิที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับจาก

วันรับสมัคร   
3.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว  จํานวน 3 รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.9 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้าม)ี 
3.10 หนังสือสัญญารับทุนตามโครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการคดัเลือก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับ 

การคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่  21 ตุลาคม 2559 ณ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18   
และทางเว็บไซต์  www.spm18.go.th 

 

5.ขั้นตอนการคดัเลือก 
 จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ในวันเสาร์ที่  22  ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ห้องประชุม          
ดร.ประโยชน์ – คุณรําแพน  เน่ืองจํานงค์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

 

6.เกณฑ์การตดัสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 

7. การประกาศผลการคดัเลอืก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก

ภายในวันเสาร์ที่  22 ตุลาคม 2559 ณ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  และทางเว็บไซต์  
www.spm18.go.th 

8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามลําดับที่ สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้  ในวันอังคารที่  25 ตุลาคม 2559 



ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
และยื่นเอกสารหลักฐานให้ถกูต้องครบถ้วน  หากมีความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไมว่่าเหตุผลใดๆ อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไมม่ีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกคร้ังน้ี
เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

         
(นายสมศักด์ิ  ทองเนียม) 

                               ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการดาํเนนิการ 

คดัเลือกนกัเรยีนทุนโครงการผลิตครเูพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ปกีารศกึษา 2559  
เข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 ลงวันที่ 19 ตลุาคม 2559) 
--------------------------------------------- 

วันที่  19 ตุลาคม 2559      ประกาศรับสมคัร 
วันที่  20 – 21 ตุลาคม 2559     รับสมัคร 
ภายในวันที่  21 ตุลาคม 2559    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก 
วันที่  22  ตุลาคม 2559    ดําเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
วันที่  22 ตุลาคม 2559     ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  25  ตุลาคม 2559  รายงานตัวเพ่ือเลือกสถานศึกษา เวลา 09.00 - 10.00 น. 
     (ห้องประชุมต้ังเทวาประสิทธ์ิ ช้ัน 2 สพม.18) 
วันที่  25  ตุลาคม 2559   บรรจุและแต่งต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชกีารจัดสรรอัตราเพื่อบรรจุนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพื่อพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 18   จังหวัดชลบรุ ี

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 ลงวันที่ 19 ตลุาคม 2559) 
        

ที่ วิชาเอก จํานวน โรงเรียน 

1 ภาษาไทย 2 อ่างศิลาพิทยาคม, โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  

2 คณิตศาสตร์ 2 พนัสพิทยาคาร, บางละมุง 

3 คอมพิวเตอร์ 1 ทุ่งเหียงพิทยาคม  

4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์), สิงห์สมุทร 

5 เคมี 2 พานทอง, ศรีราชา 

6 ชีววิทยา 1 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา  

7 ฟิสิกส ์ 1 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"  

8 สังคมศึกษา 2 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" , บึงศรีราชาพิทยาคม 

9 สุขศึกษา 1 บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" 

10 พลศึกษา 1 เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา  

11 ศิลปศึกษา 1 สัตหีบวิทยาคม  

12 ดนตรีศึกษา 1 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 

13 ดนตรีสากล 1 ชลบุรี "สุขบท" 

14 ดุริยางคศิลป์ 1 ชลกันยานุกูล 

15 นาฏศิลป์ 1 ชลราษฎรอํารุง 

16 คหกรรมศาสตร์ 1 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 

17 ภาษาอังกฤษ 3  ชลบุรี "สุขบท", แสนสุข โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  

  รวม 24   
 
 
 
 
 



บญัชกีารจัดสรรอัตราเพื่อบรรจุนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพื่อพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 18   จังหวัดระยอง 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 ลงวันที่ 19 ตลุาคม 2559) 
        

ที่ วิชาเอก จํานวน โรงเรียน 

1 ภาษาไทย 1 แกลง "วิทยสถาวร" 

2 คณิตศาสตร์ 2 ระยองวิทยาคม, ปลวกแดงพิทยาคม 

3 คอมพิวเตอร์ 1 แกลง "วิทยสถาวร" 

4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 เพรักษมาตาวิทยา 

5 เคมี 1 ระยองวิทยาคมปากนํ้า 

6 ชีววิทยา 1 บ้านค่าย 

7 ฟิสิกส ์ 1 เพรักษมาตาวิทยา 

8 สังคมศึกษา 1 เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง 

9 พลศึกษา 1 วัดป่าประดู่ 

10 ศิลปศึกษา 1 วังจันทร์วิทยา 

11 ทัศนศิลป์ 1 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

12 ดนตรีไทย 1 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 

13 เกษตรกรรม 1 วัดป่าประดู่ 

14 ภาษาอังกฤษ 3 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา, ชํานาญสามัคคีวิทยา, แกลง "วิทยสถาวร" 

  รวม 17   

 


