
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2565 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

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

ดวย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู   
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2565 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2557 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 
12 ตุลาคม ๒๕๖5 จึงประกาศรายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน                
ป พ.ศ. 2565 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ไวดังตอไปนี ้

1. ตำแหนงท่ีจะดำเนินการคัดเลือก 
    ตำแหนงครูผูชวย อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
    (รายชื่อสถานศึกษาแนบทายประกาศนี้) 
 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก 
    ๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    ๒.2 มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหนงครูผูชวย และกำหนดอัตราเงินเดือนท่ีควรไดรับสำหรับวุฒินั้นแลว 
    ๒.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี      

คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน กอนการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒.4 เปนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2565 ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  

ตามเกณฑท่ีโครงการกำหนด และมีรายชื่อตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนบทายประกาศนี ้

         ท้ังนี้ ใหผูสมัครเปนผูรับรองคุณสมบัติของตนเอง 
 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับรายงานตัวเพ่ือคัดเลือก 
    ใหนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี้ไปรายงานตัว  

เพ่ือคัดเลือก พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของดวยตนเองไดท่ี กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในวันท่ี 25-26 ตุลาคม 2565 (ในเวลาราชการ) 
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 4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนำมาย่ืนพรอมใบสมัคร 
     ๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน ท่ียังไมหมดอายุ พรอมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
     ๔.๒ สำเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร พรอมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
      ๔.๓ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแลว 
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) พรอมสำเนา อยางละ 1 ชุด 
     ๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี       
คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน พรอมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
     4.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
  (1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
  (2) วัณโรคในระยะติดตอ 
  (3) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
  (4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
  (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     4.6 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาท่ีมีเลนสสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน 
6 เดือน จำนวน 3 รูป 
     4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พรอมสำเนา 
จำนวน 1 ชุด 
 

 ๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
     จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2  
 

 ๖. การดำเนินการคัดเลือก 
     จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณ
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ 
ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.0๐  น. เปนตนไป ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
สระบุรี เขต 2 โดยประเมินจาก 

ท่ี องคประกอบ คาคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา ๑๐ พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเก่ียวกับ

ประวัติสวนตัวและการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ 10 พิจารณาจากการแตงกาย กริยาทาทาง การสื่อสาร 

๓ ทวงทีวาจา 10 พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร 

๔ ปฏิภาณไหวพริบ 10 พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลัก
คิดและวิธีแกปญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบาย
หลักคิดและวธิีแกปญหานั้นใหเปนท่ียอมรับได 

๕ เจตคตแิละอุดมการณ ๑0 พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ  ท่ีมีตอ
วิชาชีพคร ู

 รวม ๕๐  
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 ๗. เกณฑการตัดสิน 
     ผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงและวิชาชีพ     
ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 
 

 ๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
     จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2         
โดยเรียงลำดับจากผูท่ีไดคะแนนมากไปหานอย หากไดคะแนนเทากัน จะใชวิธีการจับฉลาก 
 

 ๙. การบรรจุและแตงตั้ง 

        จะบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามจำนวนตำแหนงวาง และรายชื่อตามประกาศผล     
การคัดเลือก ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยไมมีการ
ข้ึนบัญช ี
 10. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครูผูชวยแลว จะตองปฏิบัติ
ราชการครูเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับบรรจุและแตงตั้ง โดยไมมีการโอนหรือโยกยายไปยัง
สถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 
 11. หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับคัดเลือกตามประกาศนี้เปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว
ในประกาศนี้ จะไมพิจารณาบรรจุและแตงตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแตงตั้งแลวแตกรณี จะเรียกรองสิทธิใ์ด ๆ  มิได 
และหากผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถไปรายงานตัวปฏิบัติหนาท่ี ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด จะหมดสิทธิ์
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
 12. ผูไดรับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการบรรจุและแตงตั้ง เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      12.1 ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 
      12.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 
      12.3 ไมไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด 
      12.4 ไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกำหนดได 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสดุสาคร เรืองวิเศษ) 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 






