
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

....................................... 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ                
เพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครผูู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อาศัยอำนาจตามมาตรา 53  และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา       
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่  3  เมษายน พ.ศ. 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3684    
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 3870 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และโดยอนุมัติ กศจ.พะเยา ในการประชุม                  
ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32                 
ปีการศึกษา 2560 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก   
                        ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 อัตรา 
                        อัตราเงินเดือน 
                         - ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครผูู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท) 
                         - ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท) 
                         - ปริญญาตรี (สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี                        
ต่อจากวุฒปิริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)  รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800  บาท) 

        ในสาขาวิชาเอกและสถานศึกษา ดังนี้ 
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 1 อัตรา  

 
 

/2.คุณสมบัติ... 

ที ่ วิชาเอก ชื่อสถานศึกษา สพท. จำนวน หมายเหตุ 
1 ประถมศกึษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 

 
สพป.พะเยา เขต 2 1   
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                     2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      2 .2 เป็นผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ.กำหนด                      
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

                      ๒.๓ เป็นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
      ๒.4 เป็นนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีรายชื่อ                 
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

          ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับรายงานตัว 
    ให้นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก 

พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เลขที่ 588       
หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันพุธ ที่ 17 – วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม          
พ.ศ. 2565 (ในวันเวลาราชการ) และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-079872-3 
โทรสาร 054-079874 

 
          ๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการคัดเลือก ดังนี้ 
       4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ  จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.4 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว 
จำนวน 1 ฉบับ 
                          4.5 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)  จำนวน 1 ฉบับ  
       ๔.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูจำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.7 ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนด                 
ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.8 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
       ๔.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  สกุล (ถ้ามี)  
       4.10 สำเนาหนังสือสัญญารับทุน/หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ                   
เพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560  
       (สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น) 

           ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในจันทร์ ที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2565                
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเลขที่ 588 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และ
เว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php  

                                         /6.วัน เวลา ... 
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                       ๖. วัน  เวลา สถานและวิธีการดำเนินการคัดเลือก    

                  จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)                
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตามองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้  
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 การประกอบคุณงามความดี 10 พิจารณาจากประสบการณ์  การประกอบ                   
คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง               
ท่วงทีวาจาการสื่อสาร 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 10 พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ที่มี                    
ต่อวิชาชีพครู 

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมี
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้ เป็นที่
ยอมรับได ้

                   7. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมิน(สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  

         ๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
    ป ระกาศ รายชื่ อผู้ ผ่ านก ารคั ด เลื อ ก  ภ าย ใน วัน ศุ กร์  ที่  2 6  สิ งห าคม  พ .ศ .2 5 6 5                                       
ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเลขที่ 588 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และ
เว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php 

         ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง 
    จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนตำแหน่งว่างตามลำดับที่โดยไม่ขึ้นบัญชี
ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชี กรณีที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ได้                     
ให้ดำรงตำแหน่งแล้ว หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

     ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี  

 

/การเรียกตัว ... 
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                      การเรียกตัวผู้ คัดเลือกได้ ให้ มารายงานตัว เพ่ือบรรจุและแต่ งตั้ งจะยึ ดถือตามประกาศ                      
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่                     
ของผู้เข้าการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้   

                      ๑๐. การยกเลิกบัญชผีู้คัดเลือกได้ เมื่อผู้คัดเลือกได้มีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
          ๑๐.๑  ผู้นั้นไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
          ๑๐.๒  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
          ๑๐.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
          ๑๐.๔  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง 
ที่คัดเลือกได ้

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕65 

 
(นางสาวประไพพร  อุทธิยา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
 

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กศจ.พะเยา 
---------------------------------------------- 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่  10  สิงหาคม 2565) 
 
 

1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

2.สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ระหว่างพุธที ่17 – วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 
(ในวันเวลาราชการ)     

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 

4.คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 

5.ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรท์ี่ 26 สิงหาคม 2565 

6.ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันอังคารที ่30 สิงหาคม 2565 

 
หมายเหตุ  คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16  
              ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

 


