
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ.2563  
      เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต                
ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

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 ด่วนที่สุด ที่  ศธ 
04009/ว4884 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
02145/14359 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และโดยอนุมัติ กศจ.พะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563                     
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                          
ปี พ.ศ. 2563 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังต่อไป นี้ 

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก   
                        ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 54 อัตรา 
                        อัตราเงินเดือน 
                         - ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท) 
                         - ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท) 
                         - ปริญญาตรี (สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี                        
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)  รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800  บาท) 

     ในสาขาวชิาเอกและสถานศึกษา ตามแนบท้ายประกาศนี้  

                     2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ.กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
 

/2.3 เป็นผู้มี... 
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๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ.2546  
     ๒.4 เป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ตามบัญชีรายชื่อที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

          ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับรายงานตัว 
    ให้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เข้ารับการรายงานตัว               
เข้ารับการคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ระหว่างวันเสาร์ ที ่19 – วันอาทิตย ์ที่ 20 กันยายน  2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

          ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว 
   ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานฉบับจริง  และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองความถูกต้องของ-
สำเนา) มาแสดงในวันสมัครคัดเลือก  ดังนี้ 
       ๔.๑  บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.๒  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.๓  ปริญญาบัตร  หรือ  หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว 
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
                          4.4  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
       ๔.5  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.6  ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดใน                  
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
       ๔.7  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  ใบ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
       ๔.8  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  สกุล (ถ้ามี)  
       4.9  หนังสือสัญญารับทุน/หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 
       (สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า 
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น) 

           ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php  

                     

    /6.วัน เวลา ... 
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๖. วัน  เวลา สถานและวิธีการดำเนินการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความ 
เหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม   
ขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ                             
ด้วยการสัมภาษณ์ 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 

    ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมิน(สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับ             
ที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชาเอก    

         ๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 29 กันยายน ๒๕63 ณ  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php 

         ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง 
    จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนตำแหน่งว่างตามลำดับที่โดยไม่ขึ้นบัญชี
ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชี กรณีที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้
ดำรงตำแหน่งแล้ว หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะพิจารณา
ยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
 

      /ทั้งนี้... 
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     ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี  

                       การเรียกตัวผู้คัดเลือกได้ ให้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งจะยึดถือตามประกาศ                      
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของ                     
ผู้เข้าการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้   

          ๑๐. การยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ เมื่อผู้คัดเลือกได้มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๑๐.๑  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
   ๑๐.๒  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๐.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด 
   ๑๐.๔  ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง 
ที่คัดเลือกได ้

          11. ระเบียบและข้อปฏิบัติ 
                         ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิ บัติ                   
ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕63 
 

 
 

(นายวัลลภ  ไม้จำปา) 
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
 

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาลงวันที่ 11 กันยายน 2563) 
 
 

1.ประกาศรับสมัคร วันที่ 11 กันยายน 2563 
2.สมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันเสาร์ ที่ 19 -  วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 

ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 
4.คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 
5.ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 
6.ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันพฤหัสบดี ที ่1 ตุลาคม 2563 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
รายละเอียดสาขาวิชาเอกและสถานศึกษา 

ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2563  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
---------------------------------------------- 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาลงวันที่ 11 กันยายน 2563) 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 21 ตำแหน่ง 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ วิชาเอก จำนวน หมายเหตุ 

1 ชุมชนบ้านแม่สุก แม่ใจ วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 1  
2 บ้านทุ่งต้นศรี ดอกคำใต้ คณิตศาสตร์ 1  
3 ชุมชนบ้านตุ้มท่า เมืองพะเยา ภาษาอังกฤษ 1  
4 บ้านแม่พริก ดอกคำใต้ ประถมศึกษา 1  
5 บ้านแม่อิง ภูกามยาว ภาษาอังกฤษ 1  
6 บ้านกว้านเหนือ ภูกามยาว ปฐมวัย 1  
7 ตำบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา ประถมศึกษา 1  
8 บ้านใหม่ ดอกคำใต้ คณิตศาสตร์ 1  
9 บ้านสาง เมืองพะเยา ภาษาไทย 1  

10 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) เมืองพะเยา ภาษาอังกฤษ 1  
11 บ้านสันต้นม่วง แม่ใจ พลศึกษา 1  
12 บ้านป่าแฝกเหนือ แม่ใจ ประถมศึกษา 1  
13 บ้านหนองสระ แม่ใจ ภาษาไทย 1  
14 บ้านทุ่งป่าข่า แม่ใจ ประถมศึกษา 1  
15 บ้านดาวเรือง เมืองพะเยา ประถมศึกษา 1  
16 บ้านแมจ่ว้า แม่ใจ ภาษาไทย 1  
17 บ้านเนินสมบูรณ์ ดอกคำใต้ สังคมศึกษา 1  
18 บ้านโพธิ์ทอง ดอกคำใต้ สังคมศึกษา 1  
19 ชุมชนบ้านห้วยลาน ดอกคำใต้ ปฐมวัย 1  
20 บ้านต๊ำพระแล เมอืงพะเยา ศิลปะ 1  
21 บ้านดงอินตา แม่ใจ เกษตรกรรม  1  

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 21 อัตรา  
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ วิชาเอก จำนวน หมายเหตุ 

1 บ้านสถาน ภูซาง ปฐมวัย 1  
2 บ้านสถาน ภูซาง ภาษาอังกฤษ 1  
3 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน ปฐมวัย 1  
4 บ้านธาตุขิงแกง จุน ภาษาไทย 1  
5 บ้านยางขาม จุน พลศึกษา 1  
6 ชุมชนบ้านบอน ปง สังคมศึกษา 1  
7 บ้านสบขาม ปง ปฐมวัย 1  
8 บ้านปงใหม่ ภูซาง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1  
9 บ้านร่องแมด จุน คณิตศาสตร์ 1  

10 บ้านพวงพยอม จนุ ประถมศึกษา 1  
11 บ้านร่องค้อม เชียงคำ ประถมศึกษา 1  
12 บ้านทุ่งมอก”ราษฎร์อนุกูล” เชียงคำ ประถมศึกษา 1  
13 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน ภาษาไทย 1  
14 บ้านป่าสัก ภูซาง ภาษาไทย 1  
15 บ้านปงสนุก จุน ภาษาไทย 1  
16 บ้านสันปูเลย เชียงคำ คอมพิวเตอร์ 1  
17 บ้านปงสนุก เชียงม่วน ปฐมวัย 1  
18 อนุบาลเชียงม่วน เชียงม่วน คณิตศาสตร์ 1  
19 บ้านบุญเรือง ปง คณิตศาสตร์ 1  
20 ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง เกษตรกรรม 1  
21 บ้านปง ภูซาง ประถมศึกษา 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จำนวน  12  อัตรา 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ วิชาเอก จำนวน หมายเหตุ 

๑ พะเยาพิทยาคม เมืองพะเยา ภาษาไทย 1  
๒ พะเยาพิทยาคม เมืองพะเยา เคมี 1  
๓ ขุนควรวิทยาคม ปง ภาษาไทย 1  
4 ขุนควรวิทยาคม ปง ภาษาอังกฤษ 1  
5 เชียงคำวิทยาคม เชียงคำ คณิตศาสตร์ 1  
6 เชียงคำวิทยาคม เชียงคำ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1  
7 จุนวิทยาคม จุน สังคมศึกษา 1  
8 จุนวิทยาคม จุน สุขศึกษา 1  
9 ดงเจนวิทยาคม ภูกามยาว สังคมศึกษา 1  

10 ดงเจนวิทยาคม ภูกามยาว เกษตรกรรม 1  
11 เชียงม่วนวิทยาคม เชียงม่วน วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) 1  
12 เชียงม่วนวิทยาคม เชียงม่วน พลศึกษา 1  

 


