
 
 

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
เร่ือง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) 

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

  ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ในการประชุมครั้งท่ี   1/2566  
เมื่อวันท่ี  22 กุมภาพันธ์  2566  มีมติอนุมัติใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ด าเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ.2565  (รอบท่ี 2)  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2557 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 672 ลงวันท่ี 
7 กุมภาพันธ์ 2566 จึงประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 (รอบท่ี 2) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งและวิชาเอกที่จะด าเนินการคัดเลือก 
   1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้ 
 หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,050 บาท 
   1.2 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รับเงินเดือน
อันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,800 บาท 
   1.3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  1 ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตรา 15,800 บาท 

1.4 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ   
รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตรา 17,690 บาท  

รายละเอียดต าแหน่งท่ีคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

/2. คุณสมบัติ... 
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  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
   2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  และมีรายช่ือ            
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 672 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตามบัญชี
รายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
   2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครคัดเลือก
รายละเอียดแนบท้ายตามข้อ 1 

๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุ 
   2.5 ได้รับปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
แล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีผู้มีอ านาจ
อนุมัติก 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  
https://www.pbi2.go.th/web/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2566 ต้ังแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
 
  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

    ให้น าเอกสารและหลักฐานท่ีเป็นฉบับจริง และฉบับส าเนา อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย (ท้ังด้านหน้าและด้านหลังถ้ามี) โดยให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้  

    4.1 ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ 

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
 4.3 ทะเบียนบ้านท่ีเป็นภูมิล าเนาท่ีมีช่ือผู้สมัคร 
  4.4 บัตรประชาชนของผู้สมัครท่ียังไม่หมดอายุ 
 4.5 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าส าเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้

เฉพาะผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือก            
วันสุดท้าย 

 4.6 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ไ ด้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ท่ี ศึกษาต่อ 
และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

 4.7 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย (กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร  
4 ปี ท่ีศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
ให้แนบใบแสดงผลการเรียน (ป.บัณฑิต) ด้วย) 

 
/4.8 ใบอนุญาต... 

 
 

https://www.pbi2.go.th/web/


 
- 3 - 

 
 4.8 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีคุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุและใบอนุญาตดังกล่าว

จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการ
ตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังนี้ 

  4.8.1 เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีพิมพ์ออกจากระบบ
สารสนเทศของคุรุสภา ท่ีมีข้อมูลช่ือ – ช่ือสกุล เลขท่ีใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุท่ีเป็นปัจจุบัน  

  4.8.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
 4.9 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐท่ีออกให้ภายใน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันท่ี           

ตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ระบุว่าไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้ 
   ๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
   ๓) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ๔) โรคยาเสพติดให้โทษ 

  ๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 4.10 หลักฐานอื่น เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 4.11 ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ส าหรับคุณวุฒิท่ีใช้สมัครสอบคัดเลือก 

(ผู้สมัครคัดเลือกสามารถพิมพ์เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิ ท่ี ก.ค.ศ.รับรองได้ท่ีเว็บไซต์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
www.otepc.go.th  คลิกหัวข้อ “สารสนเทศข้าราชการครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง”) รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 4.12 หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการท่ีมีตราประทับของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 4.13 ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CU-TEP 
 หมายเหตุ ท้ังนี้ ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร                  

ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าขาดคุณสมบัติ           
จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 
  5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. 2565 (รอบท่ี 2) ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2566 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
เขต 2 และทางเว็บไซต์  https://www.pbi2.go.th/web/ 
 
  ๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      คัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์            
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
เจตคติและอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

 

/7. วัน เวลา... 
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  ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จะท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  
13 มีนาคม ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2  
โดยมีก าหนดการสอบ ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน 

หมายเหตุ 

วันท่ี 13 มีนาคม ๒๕๖6                  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงที
วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณ            
ไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ 

๕๐ คะแนน  

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิ ชาชีพ 
(สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

  ๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2566 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และทางเว็บไซต์ https://www.pbi2.go.th/web/ 

  ๑๐. การบรรจุและแต่งต้ัง 
        ๑๐.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
และจะบรรจุและแต่งต้ังตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะใช้ประกาศ               
ผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ท้ังนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดจะถือว่า             
สละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 
        ๑๐.2 ในกรณีท่ีตรวจพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือก จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือกรณีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้วต้องถูกเพิกถอนค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

๑๐.3 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว             
ต้องปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับบรรจุและแต่งต้ัง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไป
ยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

๑๐.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC  
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามประกาศและ        
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
 
 

/11. การยกเลิก... 
 

 

https://www.pbi2.go.th/web/
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ก ำหนดกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6) 

 
๑. ปฏิทินกำรด ำเนนิกำร 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก  วันท่ี 2 – 8 มีนาคม 2566 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก วันท่ี 9 มีนาคม 2566 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2566 

5. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์     วันท่ี 13 มีนาคม 2566 

6. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2566 

7. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษา ในวันท่ี 16 มีนาคม 2566 

8. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง ในวันท่ี 16 มีนาคม 2566 
 
2. ด ำเนินกำรคัดเลือกควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ โดยกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้ 
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร 
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การส่ือสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและการส่ือสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ท่ีมีต่อ 
วิชาชีพครู 
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รำยละเอียดต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6) 

 
๓. ต ำแหน่งว่ำงที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังกลุ่มสำขำวิชำเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ 
    ในกลุ่มวิชำเอก/ทำง/สำขำวิชำ ดังนี้ 

ท่ี 
กลุ่มวิชำเอก/ทำง/

สำขำวิชำ 
รหัสกลุ่มวิชำ จ ำนวน(อัตรำว่ำง) โรงเรียน หมำยเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ 01 1 บ้านทุ่งขาม  
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รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(แนบท้ำยประกำศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ๒๕๖6) 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล วิชำเอก ส ำนักงำนเขตพื้นที ่ หมำยเหตุ 

1 นายเลิศชัย  พัฒนพร คณิตศาสตร์ สพป.เพชรบุรี เขต 2  



 


