
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เร่ือง การคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพีอ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบท่ี ๑ 

เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน

ดว้ยคณ ะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะดำเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติคร ู
เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที ่ ๑ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในหนงัสอืสำนกังาน 
ก.ค.ศ.ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
หนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ดว่นทีส่ดุ ท่ี ศธ ๐ ๔ ๐ ๐ ๙ /ว ๓๘๙๐ ลงวนัที ่ ๑๐ กนัยายน 
๒๕๖๔ และหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ดว่นทีส่ดุ ท่ี ศธ ๐ ๔ ๐ ๐๙ /ว ๔๒๑๒ ลงวนัที ่ ๒๙ 
กนัยายน ๒๕๖๔ ประกอบกบัคำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิ ี ่ ๑๙/๒ ๕๖๐ ส่ัง ณ วนัที ่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๐ จงึประกาศรายละเอยีดการคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที ่ ๑ 
เพ ือ่บ รรจแุละแตง่ต ัง้ เข า้รบั ราชการเป น็ ข า้ราชการครแูละบ คุลากรท างการศกึษ า ดำแหน,งครผู ูช้ ว่ย สงักดั 
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี้

๑. ตำแหนง่ทีจ่ะตำเนนิการคดัเลอืกเพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย อนัดบัครผููช้ว่ย อตัราเงนิเดอืน ๑๕1๘๐๐ บาทสำหร่บัผูไ้ดร้บัวฒุปิรญิญาตร ี

(หลักสตูร ๕ ป)ี จำนวน ๓ อต้รา ดง้นี้
๑ .๑ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๒ จำนวน ๑ อตัรา 
๑.๒ สำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ จำนวน ๒ อตัรา

๒. คณุสมบตัผิูม้ลีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก
๒.๑ เปน็ผูม้คีณุสมบตัทิ ัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญั ญ ตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละ 

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก1้ฃเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงัตอ่ไปนี้
๒.๑.๑ มีสญัชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม,ตากวา่สบิแปดปบีรบิรูณ์
๒.๑.๓ เปน็ผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
๒.๑.๔ ไมเ่ปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
๒.๑.๕ ไม,เปน็คนไรค้วามสามารถ หรอืจิตพืน้เพือ่นไมส่มประกอบ หรอืเปน็โรคตุามที่

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.



๒.๑.๖ ไมเ่ปน็ผูอ้ยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกัราชการ ถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น 
ตามพระราชบญัญตันิีห้รอืตามกฎหมายอืน่ หรือถกูสัง่พกั หรอืเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพีตามหลกัเกณฑ ์
ทีก่ำหนดในกฎหมายองคก์รวชิาชพีนัน้ ๆ

๒.๑ . ๗ ไม1เปน็ผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดสีำหรบัการเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา

๒.๑ .๘ ไมเ่ปน็กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 
๒.๑.๙ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๒.๑.๑๐ ไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษ 

สำหรบัความผดิทีไ่ตก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
๒.๑.๑๑ ไม1เปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ องคก์าร- 

มหาซน หรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐั หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ
๒.๑.๑๒ ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกเพราะกระทำผดิวนิยั 

ตามพระราชบญัญตันิีห้รอืตามกฎหมายอืน่
๒.๑.๑๓ ไมเ่ปน็ผูเ้คยกระทำการทจุรติในการสอบเชา้รบัราชการหรอืเชา้ปฏบิตังิาน

ในหนว่ยงานของรฐั
๒.๒ มวีฒุไิมต่ากวา่ปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืทางอืน่ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดเปน็คณุสมบตัเิฉพาะ 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย และกำหนดอตัราเงนิเดอืนทีค่วรไตร้บัสำหรบัวฒุนิัน้แลว้
๒.๓ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรอืใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครูอิเล็กทรอนกิส ์หรอืใบอนญุาต 

ปฏบิตักิารสอน ทีย่งัไมห่มดอายุ
๒.๔ เปน็นกัศกึษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ ป ็พ.ศ.๒๕๖๔ ทีม่รืายซือ่ตามทีส่ำนกังาน 

คณ ะก รรม ก ารก ารอดุ ม ศกึ ษ าแจง้ให ส้ ำน กั งาบ คณ ะก รรม ก ารก ารศกึ ษ าช ัน้ พ ืน้ ฐาน  แน บ ท า้ยป ระก าศน ี ้
และมคืณุสมบตัคิรบลว้นตามเงือ่นไชทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากำหนด 

๓. วัน เวลา และสถานที ่ในการสมัภาษณ์
ใหน้กัศึกษาทนุโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.๒๔๖๔ (รอบท่ี ๑) ตามรายซือ่แนบทา้ย 

ประกาศน ี ้ ไปเชา้รบัการสมัภาษณพ์รอ้มเอกสารท,ีเก ีย่วชอ้งตามประกาศฉบบัน ี ้ ณ หอ้งประชมุเสมาสระแกว้ 
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ในวันจันทร์ที ่ ๒๔ ตลุาคม ๒๔๖๔ ตัง้แตเ่วลา ๐๙..๓๐ น.

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนำมาย่ืนในวันสัมภาษณ์ เอกลารซ่ึงเป็นสำเนา ให้รับรองลำเนาถูกต้อง
ทกุแผน่

๔.๑ บตัรประจำตวัประซาซน ทีย่งัไมห่มดอาย ุ พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๒ สำเนาทะเบยีนบา้นทีม่ซีือ่ผูส้มคัร ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๓ ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุทิีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตักิารสำเรจ็การศกึษาแลว้ 

และใบรายงานผลการศกึษา (Transcripts) ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา อยา่งละ ๑ ชดุ
๔.๔ ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ู หรอืหลกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีคร ู ตามทีค่รุสุภา 

ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ ใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรฐั ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดอืน ทีแ่สดงว่าไม่เปน็โรค 

ตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ.๒๔๔๙ ดงันี้
(๑) โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรอืในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแก'สงัคม 
(๒) วณัโรคในระยะตดิตอ่
(๓) โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม

-๒-



-๓-

(๔) โรคตดิยาเสพตดิใหเ้ทษ 
(๔) โรคพษิสรุาเรือ้รงั

๔.๖ รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาท่ีมีเลนส์สีดำ ขนาด ๑ น้ิว ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 
๖ เดอืน จำนวน ๑ รูป

๔.๗สำเนาหนงัสอืแสดงความประสงคก์ารเขา้รว่มโครงการผลติครเูพือ่พฒันาหอ้งถิน่
จำนวน ๑ ชุด

๔.๘ สำเนาผลการทดสอบภาษาองักฤษ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ หลกัฐานอืน่ ๆ(ลา้ม)ี เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกล ทะเบยีนสมรส พรอ้มสำเนา

จำน วน ๑ ชุด
๕ .  ว ิธ กีารคดัเลอืก

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสมกบั 
ตำแหนง่และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์(คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) ดงันี้

ที ่ องคป์ระกอบ คา่คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกบั 

ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา
๒ บคุลกิลกัษณะ หว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กรยิาทา่ทาง การสือ่สาร
๓ ๅฒภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
(̂ การมปีฏภิาณไหวพรบิ ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมหีลกัคดิ 

และวธิแีกบ้ญีหาในเซงิบวกและสามารถอธบิายหลกัคดิ 
และวธิแีกบ้ญีหานัน้ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัได้

๔ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
เจตคตแิละอดุมการณ์

๑๐ พจิารณาจากแรงจงูใจ เจตคต ิ อดุมการณ ์ทีม่ตีอ่ 
วชิาชพีครู

รวม ๕ ๐

๖. วนั เวลา และสถานท,ีคดัเลอืก จะดำเนนิการคดัเสอืกโดยการประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ 
และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์วันจนัทร์ที ่๒๔ ตลุาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชมุเสมา 
สระแกว้สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

๗. เกณฑก์ารดดัสนิ
ผูผ้า่นการคดัเลอืกจะตอ้งไดค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพีไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ๖๐
๘. การประกาศรายซือ่ผู!้ดร้บ้ดดัเลอืก

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก เรยีงตามลำดบัผูท้ ี ่
ไดค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี จากมากไปหานอ้ย แยกตามสาขาวชิาเอกหากไดค้ะแนน 
เทา่กนั จะใชว้ธิกีารจบัสลาก โดยจะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ภายในวนัองัคารที ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๔๖๔ 
ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ และทางเวป็ไซต ์WWW. m o e slc g o .th / โดยไมม่กีารขึน้บญัชี



๙ . การบรรจแุละแตง่ตัง้
๙.๑  จะดำเนนิการบรรจแุละแตง่ตัง้ผ ูโ้ดร้บัการคดัเลอืก ในวนัพฤหสับดทีี ่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

ตามจำนวนอตัราวา่งทีป่ระกาศกำหนด และบญัชีผ ู้ฝานการคดัเลอืกครัง้นี้เปน็อนัยกเลกิ สำหรบัการเรยีกบรรจแุละ 
แตง่ตัง้ ให ใ้ชป้ระกาศผลการคดัเลอืกเปน็การเรยีกตวัผ ูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ต ัง้ โดยใหไ้ปรายงานตวั 
เพ ือ่ เชา้รบัการบรรจแุละแตง่ต ัง้เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย จงึเปน็หนา้ท ี ่
ของผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทีจ่ะตอ้งรบัทราบประกาศผลการคดัเลอืกและการขึน้บญัชผีูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

๙.๒ ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ครผููช้ว่ยแลว้ จะตอ้งปฏบิตั ิ
ราชการในสถานศกึษาทีบ่รรจแุละแตง่ตัง้เปน็เวลาใม,นอ้ยกวา่ ๕ ป ี นบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้ โดยไมม่กีาร 
โอนหรอืยา้ยไปยงัสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานอืน่ เวน้แตล่าออกจากราชการ

๙.๓ การคดัเลอืกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไมม่กีารขึน้บญัชไีว้แตอ่ยา่งใด 
©๐. ผูใ้ดร้บัคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการบรรจแุละแตง่ตัง้ เม่ือผู้น้ันมกีรณใีดกรณหีน่ึง ดังนี้ 

6)0.<9) ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๑๐.๒ ขอสละสทิธกิารบรรจแุละแตง่ตัง้
๑๐.๓ ไมไ่ปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด 
๑๐.๔ ไมอ่าจรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามวนัทีก่ำหนดได้

หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผ ูไ้ดร้บัการคดัเลอืกรายใด เปน็ผ ูข้าดคณุสมบตั ิ ใหถ้อืวา่บคุคลนัน้ 
เปน็ผูข้าดคณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ในตำแหนง่ดงักลา่ว หรอืหากผูโ้ดไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้แลว้ 
ใหผู้ม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้เพกิถอนคำสัง่นัน้โดยพลนั โดยจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆไม่ได้

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔I" £  II
รองศกึษาธกิารจงัหวดั รกัษาการในตำแหนง่ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



กำหนดการคดัเลอืกนกัสกีษาทนุโครงการผลติครเูพือ่พฒันาทอ้งถิน่ จ พ.ศ.๒<£๖๔ 
เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา ตำแหนง่ครูผูช่้วย

สงักดัคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน

คดัเลอืกโดยการสมัภาษณ์ วันจนัทร์ที ่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลการคดัเลอืก ภายในวนัองัคารที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๔

ผูม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ วันพฤหสับดีที ่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๔


