
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบท่ี 1 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

------------------------------------ 
       ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่               
12 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                  
ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพ่ือบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค .ศ .                   
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3890 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4212 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง   
              ต าแหน่งครูผู้ช่วย  อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท  คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  
จ านวน 55 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเพ่ือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ 

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                        
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย     
        /2.1.10 ไม่เป็น... 
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๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ- 
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๓ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีโครงการฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ก าหนด 

๒.๔ เป็นผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๔          
รอบที่ 1 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒.๕ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้ส าหรับปฏิบัติ 
หน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

๒.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือ
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕38 

 
๓. ก ำหนดกำรและวิธีกำรสมัคร 

๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์ www.roietpeo.go.th กรอกรายละเอียดข้อมูลด้วยตัวบรรจงในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์  
ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันอังคาร                     
ที ่๑9- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย 
    (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)   จ านวน  1  ฉบับ 
       (2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาและมีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
  (3) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                      จ านวน  1  ฉบับ 
                     (4) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)   จ านวน  1  ฉบับ 
  (5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ยังไม่หมดอายุ)   จ านวน  1  ฉบับ                                                                                                                      
                     (6) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙                                              จ านวน  1  ฉบับ   
                     (7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า และถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน     
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยของสถาบันการศึกษา)      จ านวน  3  รูป 
                     (8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด                           จ านวน 1  ฉบับ 
 
          /(9)ส าเนา... 
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                    (9) ส าเนาประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. 25๖4                                                   จ านวน  1  ฉบับ 
     (10) หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้าม)ี     
 3.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน           
ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 *** เอกสำรหลักฐำนที่เป็นส ำเนำทุกบบับแแผ่นแหน้ำแ หห้ผู้สมัครเขีนนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” 
พร้อมทั้งลงลำนมือชื่อ และวัน เดือน ปี ก ำกับไว้ด้วน 

 

๔. กำรประกำศรำนช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ทางเว็บไซต์ www.roietpeo.go.th  และติดประกาศ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

๕. วิธีกำรคัดเลือก 

จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 
๕0 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยพิจารณา 
จากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
  

ที ่ องค์ประกอบ ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลัก
คิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เจตคติและอุดมการณ์ 

๑0 พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ 
วิชาชีพครู 

 
 

6. วัน เวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก 

 จะด าเนินการคัดเลือกในวันพุธ 27 ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ส าหรับสถานที่ด าเนินการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (สัมภาษณ์) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
แยกตามสาขาวิซาเอกและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง กรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้จับฉลาก 
 

8. กำรประกำศรำนช่ือผู้ได้รับคัดเลือก 

       จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวัน พุธที่  27 ตุลาคม 2564 และทางเว็ปไชต์ 
www.roietpeo.go.th และติดประกาศ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 
                  /9.การบรรจุ... 

http://www.roietpeo.go.th/
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9 . กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
       9.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่
ประกาศรับสมัครก าหนด (เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนด เป็นอย่างอ่ืน) หากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับคัดเลือกตาม 
ประกาศนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
      9.2 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดประกาศรายชื่อ               
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยจึงเป็นหน้าที่ของ              
ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือก 

     ๙.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้วหากจะขอ 
ย้ายหรือโอนไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี เว้นแต่ลาออกจากราชการ 
               ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ณ สถานศึกษาท่ีเลือก ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้าพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 

     9.4  การคัดเลือกนี้เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้แต่อย่างใด 
 

๑๐. กำรนกเลิกผู้ได้รับคัดเลือก 

    ๑๐.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
    ๑0.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
    ๑๐.๓ ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 

11.ระเบีนบและข้อปฏิบัติเกี่นวกับกำรคัดเลือก 

    1๑.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

    ๑๑.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
    ๑๑.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 

ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฎชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลักท่ีชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบเพ่ือเข้าห้องสอบเท่านั้น หากไม่น าบัตรดังกล่าวข้างต้น 
มาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

ส าหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลังจากสมัครคัดเลือกแล้ว ต้องน าหลักฐานการ 
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการก ากับการสอบเพื่อเข้าห้องสอบด้วย 

     ๑๑.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบ อยู่ที่ใด 
     ๑๑.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังค าสั่ง หรือค าแนะน าของกรรมการก ากับการสอบเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด 
     ๑๑.๖ เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) และ

มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแพร่ระบาดลุกสามกระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ 
 

/เพ่ือเป็น.. 



-5- 
 

เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) ผู้เข้าสอบจะต้อง 
ปฏิบัติตนตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค          
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไข
หรือเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวช้างต้น ซึ่งเป็นความ
บกพร่องของผู้เข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมี
เอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  หรือปกปิด หรือแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้น และได้รับสมัครไว้ให้ถือว่าบุคคล
นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากผู้นั้นได้รับการคัดเลือก จะยกเลิกรายชื่อเฉพาะราย
ที่ขาดคุณสมบัติออกจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือสั่งเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แล้วแต่กรณี และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
สอบเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครสอบอาจจะต้องถูกด าเนินการทางอาญา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จะด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบ
อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งฯ หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดทราบด้วย 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ ณ วันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                  
                                                           (นายครรชิต วรรณชา) 

               ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
          กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
           ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบท่ี 1  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งครูผู้ช่วน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
 
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารที่  12 ตุลาคม  ๒๕๖4 

2.สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
วันอังคารที่  19-วันจันทร์ 25 ตุลาคม  ๒๕๖4  
            (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่  26 ตุลาคม  ๒๕๖4 
4.คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่  27 ตุลาคม  ๒๕๖4 
5.ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 
6.ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 28  ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 

ส ำหรับกำรสอบคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1                 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วน 

 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
    ……………………………………………………… 
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การ
สื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 พิจารณาจากการตอบค าถามและการสื่อสาร 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม  
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก            
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เจตคติและอุดมการณ์ 

๑0 พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์            
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรำนละเอีนดจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง และวิชำเอก 

ที่ประกำศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วน 

 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564) 
 

ที ่ วิชาที่รองรับนักศึกษาทุน 
จ านวนต าแหน่งว่าง/สังกัด 

สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 1 

สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 2 

สพป.ร้อยเอ็ด 
เขต 3 

สพม.
ร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 

1 คณิตศาสตร์   2 3 1 6 

2 เคมี       1 1 

3 นาฎศิลป์       1 1 

4 ปฐมวัย 1 3 1   5 

5 ประถมศึกษา   3     3 

6 พลศึกษา   1     1 

7 ภาษาไทย   7 4 2 13 

8 ภาษาอังกฤษ   4 2 2 8 

9 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 1 4 7 

10 ศิลปะ       1 1 

11 สังคมศึกษา 1 2 3 3 9 

รวมทั้งสิ้น 3 23 14 15 55 

 



   

                   
 

 

 

 

 

                     เลขประจ ำตัวผู้สมัคร………….………….… 

                    สำขำวิชำเอก......................................... 
                                                          

 ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 256๔ 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

...................................... 
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................นามสกุล......................... ................. 
ได้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256๔ สาขาวิชาเอก....................................... 
                     ขอแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
                     สังกัด   (  ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
                               (  ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
   (  ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 

                               (  ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด                     
 จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ 

                    ๑. ชื่อ..................................................................นามสกุล......................................................... 
เชื้อชาติ...........สัญชาต.ิ.........ศาสนา..............อายุ.........ปี.......เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)  
เกิดวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .....................  
เลขประจ าตัวประชาชน                                     
ออกให้โดย.........................................วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ......................................... 
  2. วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร............ป ี(ระบุตัวย่อ).....................
สาขาวิชาเอก...........................................จากสถาบันการศึกษา.................................................................................
เมื่อวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .............   ผลการเรียนโดยเฉลี่ย..................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ................................................................................  
  3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ถนน/ซอย............................................
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน...............................) (มือถือ................................. .............) 
                    4. สถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........ถนน/ซอย..................................
แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์.......................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน.................................) (มือถือ.................................................)  
                                                                                                                     /๕. หลักฐาน... 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1x1.5 

นิว้

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ
ตนเอง และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจา้หนา้ที่รับสมัคร  
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบหลักฐาน
ต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถว้นและรับรองส าเนา
เอกสารทุกแผ่น (เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น) 



                                                          -๒-     
                    5. หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
แนบพร้อมกับใบสมัคร จ านวน.................แผ่น ประกอบด้วย 
          (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
          (  ) ส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาและมีชื่อผู้สมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
     (  ) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                      จ านวน  1  ฉบับ 
                        (  ) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)  จ านวน  1  ฉบับ 
     (  ) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ท่ียังไม่หมดอายุ)  จ านวน  1  ฉบับ                                                                                                                      
                        (  ) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให้ไว้ไม่เกิน  1  เดือน 
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙                                              จ านวน  1  ฉบับ   
                        (  ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า และถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน     
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยของสถาบันการศึกษา)   จ านวน 3 รูป 

                        (  ) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด                           จ านวน 1  ฉบับ 

                        (  ) ส าเนาประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 25๖4                                                        
                                                                                                         จ านวน  1  ฉบับ 
                        (  ) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                         จ านวน........ฉบับ 

     (  ) อื่น ๆ ............................................................................................................................. . 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และส าเนาเอกสารทุกฉบับได้ถ่ายจากต้นฉบับจริงและรบัรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ (ยกเว้นใบรับรองแพทย์เป็นฉบับจริง) ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้สมัคร 
       (....................................................) 

            วันที่.........เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
                เจำ้หน้ำที่รับสมัคร 
       ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นการเบื้องต้น
แล้วปรากฏว่า  
      (  ) ถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร 
      (  ) ไม่ถูกต้อง  
      เนื่องจาก............................................................ 
...................................................................................... 
......................................................................... 
 
         (ลงชื่อ).....................................ผู้รับสมัคร 
                (......................................) 
            วันที่.........ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                 เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสาร
หลักฐานแนบท้ายใบสมัครแล้วปรากฏว่า 
         (  ) มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
         (  ) ขาดคุณสมบัติ 
         เนื่องจาก............................................................ 
....................................................................................... 
......................................................................... 
 
         (ลงชื่อ).....................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
                (.......................................) 
            วันที่..........ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 




