
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการเพชรในตม รุ่นที ่๓ 0 จการศกึษา ๒๕๕๘ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เชา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมีสีญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอืโครงการทนุรฐับาล

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะตำเนบการคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการ 
เพชรในตม รุ่นท่ี ๓๐ จการศกึษา ๒๕๕๘ เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เชา้รบัราชการเปน็ชา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมีสีญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอโครงการทบุรฐับาล

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แหง่พระราชนญัญต้ริะเบยีบชา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนงัลอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ศร ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่๒๖ พฤศจกายบ ๒๕๕๗ 
และหนงัลอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ที ่ศธ ๐๔ ๐๐๙/ ว ๔๖๖๘ ลงวันที ่๒๓ 
กนัยายน ๒๕๖๓ จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี ๓๐ ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เชา้รบัราชการเปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณมี ี
สญัญาผกูพนัตามโครงการพเิศษหรอืโครงการทบุรฐับาล คงับี้
©. ตำแหนง่ทีจ่ะตำเนนการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กนัคบัครผููช้ว่ย คณุวฒุปิรญิญาตร ื๕ ป ี ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท สงักดัสำนกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ จำบวบ ๒ อตัรา คงันึ๊

ที่ ซ่ือ สกล วฒุ /ิวชิาเอก ภมูสิำเนา ตำแหนง่วา่งทีจ่ะ 
บรรจแุละแตง่ตัง้
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๒. คณุสมบตีขิองผูม้สีทิธสิมคัรเชา้รบัการคดัเลอืก
๒.๑ เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาตามโครงการเพชรใบตม รุ่นที ่๓๐ ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
๒.๒ เปน็ผูม้คีณุสมนตัทิัว๋ใปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบชา้ราชการครแูละ 

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๓ เปน็ผูม้!ีบอนญาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหสกัฐานทีใ่ชแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามที ่

ครุสุภาออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน กอ่นการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
๒.๔ เปน็ผูม้คีณุสมบต้เิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ครผููช้ว่ย ตามที ่ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.๕ไมเ่ปน็พระภกิช ุหรอืสามเณร หรือนกัพรต หรือนกับวช

๓. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัร
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลอืกใหข้อรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตบเองใดท้ีก่ลุม่บรหิารงานบคุคล 

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ใบวับที ่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณสำนกังาบ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

/ ๔. เอกสาร..



-๒-
๔. เอกสารและหลกฐานทีจ่ะตอ้งนำมายืน่ในวนัสมคร

หลกฐานฉบบจรงิ พรอมสำเนา จาบวน A  ฉบบั ดงัน ี้ 
๔.๑ บตัรประจำตวัประซาซบ (ยงัไมห่มดอาย)ุ
๔.๒ ทะเบยีนบาับทีเ่ปน็ภมูสำเนา
๔.๓ ปรญิญาบตัรหรอืหนงัสอืวบัรองคณุวฒุทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุติแิลว้ และใบรายงานผล 

การศกึษา (Transcripts)
๔.๔ ใบอนญุาตประกอบวซิาซพีคร ูหรอืหรอืหลกัฐานที!่ซแัสดงใบการประกอบวซิาชพีครตูามที ่

ครุสุภาออกใหเ้พีอ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อบทีย่งัไมห่มดอายุ
๔.๕ ใบวบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ (สำหวบัการบรรจเุขา้วบัราซการ) จากสถานพยาบาลซองวฐัหรอื 

สถาน พยาบาลเอกชน ซึง่วบัรองโดยแพทยซ์ึง่ไตจัีน้ทะเบยีนวบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม ออกให ้
ไมเ่กนิ ๑  เดอืน และระบวุา่ไมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค ห .ศ.๒๔๔๙ ดงันี้

(๑ )โรคเรือ้นใบระยะตดิตอ่หรอืใบระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีว่งัเกยีจแกล่งัคม 
(๒) วณัโรคในระยะตดิตอ่
(๓ )โรคเทาขา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีว่งัเกยีจแกล่งัคม 
(๔) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(๔) โรคพษิสรุาเรือ้วงั

๔.๖ รูปกา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแวน่ตาสดิา ซนาด ๑  นิว้ กา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 
๖ เดอืนและกา่ยครัง้เดยีวกบั จำน วน ๓ รูป 

๔.๗ หลกัฐานอืน่  ๆ (ลา้ม)

๔. การยืน่ใบสมคัรเขา้วบัการตค้เลอก
๔.๑ ผูส้มคัรเขา้วบัการกดัเสอืกจะตอ้งวบัและยืน่ใบสมคัรดว้ยตบเองพรอ้มหลกัฐานตามทีก่าัหนด 

ในประกาศ ณ สถานทีวั่บสมคัร และตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบสมคัรใหถ้กตอ้งครบลว้น
๔.๒ ผูส้มคัรเขา้วบัการกดัเสอืกตอ้งแจงสถานที ่ทีส่ามารถตดิตอ่ไตท้างจดหมายลงทะเบยีน 

คอบวับโบเจตจ่ายของทางไปรษณยีไ์วิโบใบสมคัร หากแจง้สถานทีอ่ยูไ่มซ่ดัเจน ทำให้ไม,สามารถตดิตอ่ไต ้
ผูส้มคัรสอบจะเรืยกรอ้งสทิธใิดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน

๔๓ ผูส้มคัรตอ้งลงลายรอซึอ่ในใบสมคัรใหถ้กูตอ้งครบลว้น

๖. การประกาศรายซึอ่ผูม้สีทิธิเ๋ขา้วบัการกดัเลอืก ตงันี้
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะประกาศรายซึอ่ผูม้สทิธกิดัเสอืก ภายใบวนัที ่๗ 

ตลุาคม ๒๔๖๓ ณ สำมกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ และทาง เว ปิ ไชด W W W .m o e sk .g o .th /

๗. วธิกีารกดัเลอก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแล3้ จะดำเนนิการคดัเสอืกโดยการประเมนิความเหมาะสม 

กบัตำแหนง่และวชิาชพี ตวัยการลมัภาษณ ์(คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) ตงันี้
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ที่ องค1ํชระกอบ คา่คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวติสิว่นตวัและการศกึษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกบั 

ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา
๒ บคุลกิลกัษณะ หว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กรยิาทา่ทาง การสีอ่สาร
๓ วฒุภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
๕ การมปิฏภําณไหวพรบิ ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมหิลกัคดิ 

และวิธแีกป้ญีหาไนเซงิบวก และสามารถอธบิายหลกัคดิ 
และวธิแีกป้ญีหาบัน้ใฟเ้ปบ็ทีย่อมรบัได้

๕ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ํ
เจตคตแิละอดุมการณ์

๑๐ พจิารณาจากแรงจงูใจ เจตคต ิ อดุมการณ ์ทีม่ติอ่ 
วซิา?พครู

รวม ๕๐

๘. วน เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และ 
วซา?พ ควัยการสมัภาษณ ์วันที ่๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ บ. เป็นคับไป ณ ฟอ้งประชมุสำนกังาน 
ศกษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

๙ . เกณฑการคดัสบิ
ผูผ้า่นการคดัเลอืกจะดอ้งไดค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวซิา?พ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ ๖๐

๑๐. การประกาศรายซือ่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะประกาศรายซึอ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก เรย้งตามลำดบั 

ผูท้ี1่คคัะแบบประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวซา?ห จากมากไปหานอ้ย แยกตามสาขาวซิาเอก 
หากไคคัะแนนเทา่กนั จะไซว้ธกีารจบัสลาก โดยจะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ในวันที ่ ๙  กนัยายน 
๒๕๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ และทางเวป็ไซต ํW W W .moesk.go.th/ โดยไม่มิการขึบ้นญั?

๑๑ . การบรรชนุละแตง่ดัง้
๑๑.๑ จะบรรจแุละแตง่ดัง้ผูI้ครับ้คดัเลอืกใฟด้ำรงตำแหนง่ครผููซ้ว่ย ตามจำนวนตำแหนง่วา่งและ 

รายซือ่ทีป่ระกาศไวิโนวนัที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓ หากปรากฎภายหลงัวาผู[้ดร้บัดดัเลอืกตามประกาศนี ้เปน็ผูม้ 
คุณสม'บติท่ีวไป หรอคณุสมบด้เฉพาะตำแหนง่ไมต่รงตามประกาศรบัสนคัรคดัเลอืก สำนกังานศกึษาธกิาร 
จงัหวัดสระแกว้ จะไมพ่จารณาแตง่ดัง้ หรอืยกเลกืคำสัง่แตง่ดัง้แลว้แตก่รณ ีจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆ มิโคัด้ังส้ิน 

๑๑.๒ ผูท้ีไ่ครับัการคดัเลอืกและไดร้บัการบรรจแุละแตง่ดัง้ใฟด้ำรงตำแหนง่ครผููซ้ว่ยแลว้ จะคอัง 
ปฎบิตริาซการโนสถานศกึษาทีบ่รรจแุละแตง่ดัง้เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๔ ป ีนบัดัง้แตว่นัทีไ่ดร้บับรรจแุละแตง่ดัง้ 
โดยไมม่กิารโอนหรอืยา้ยไปยงัสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานอีน่ เวนัแตล่าออกจากราชการ

๑๑.๓ การคดัเลอืกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไมม่กิารขึน้นญัซ1ึร้แตอ่ยา่งใด

๑๒. ผูเ้ลร้บัคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการบรรจแุละแตง่ดัง้ เมือ่ผูบ้ ัน้มกีรณใีดกรณหีนึง่ คงันี ้
๑๒.๑ ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ดัง้ไปแลว้ 
๑๒.๒ ขอสละสทิธกิารบรรจแุละแตง่ดัง้

/ ๑๒.๓ ไมใปรายงาบตวั...
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๑๒.๓ ไมI่ปรายงานตวัเพีอ่รบัการ1บรรจแุละแตง่ตัง้ ตามวบั เวลา และสลานทีท่ีก่ำหนด 
๑๒.๔ไมอ่าจรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามวบัทีก่ำหนดได

จึงประกาศไหท้ราบโดยทัว่กบั

ประกาศ ณ วับที ่ รน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๓

<ะ ะ ะ !น ุ̂
(นายไสว สารบีท)

ศก1ษาธกิาร1จังหวัดสระเนาว
ปฎนิต้หนา้ทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



กำหนดการคดัเลอืกนกัสกี,ษาทนุโครงการเพชรในตม รุน่ที ่๓ 0 จการสกีษา ๒๕๕๘ 
เพ ีอ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สง้คดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน 
กศจ.สระแกว

ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก วันที ่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๓
สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก วนัที ่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓
ประกาศรายซีอ่ผม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก ภายใบวนัที ่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓
คดัเลอืกโดยการสม้ภาษถ3 วบัศกุรท์ี ่ ๙  ตลุาคม ๒๕๖๓ประกาศผลการคดัเลอืก
ผม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ สง้บรรจแุละแตง่ตัง้ วนัที ่ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓
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ใบสมคัรคดัเสอืกนกัศกึษาทบุโครงการเพชรในตม รุน่ที ่๓๐ จการศกึษ า ๒๕๕๘ 
เพ ีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขารบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงกดัสา์นโํกงาบคณะกรรมการการศกึษา,ขัน้พี1้นฐาน 
วชิาเอก___________...............___________________________ ___

ตดรูปถ่าย

เรยีน ศกึษาธกิารจงัหวดัลระแกว้
ดว้ยขา้พเจา้ประสงตจํะสมคัรคดัเสอืกนกัศกึษาทบุโครงการเพชรใบตม รุ่บที ่๓๐ ปกีารศกึษา 

๒๕๕๘ เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึขอเสนอรายละเอยีดพรอัมหลกัฐานเกีย่วกบั 
ตัวข้าพเจำ เพีอ่ประกอบการพจิารณา ดังตอ่ไปนี้
1. ซ่ือ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................. ................ .......... สญัชาติ......... ........เชือ้ชาติ..............
2. เกดิวนัที.่....... เดอืน......................... พ-ศ................. อาย.ุ........... .ปี............ เดอืน ( อายนุบัลงวนัเจดรบัสมคัร
วนัสดุทา้ย)
3. จฒุกิารศกึษา................................................... ................... สาขาวชิาเอก................................. .........................
สำเรจ็จากสถานศกึษา...................................................... เมือ่วนัที.่........... เดอืน.........................พ-ศ......................
ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสม....................................วฒกิารศกึษาสงูสดุทีข่า้พเจา้ไดร้บัคอื................................................
ความรคูวามสามารถพเิคษ................. ........... ............................. ....................................................... . 
4. นตัรประจำตวัประซาซบเลขที.่....................................... ออกใท ้ณ จงัหวดั................................ออกบตัรวันที่
..................................... หมดอายวุนัที่........... ..................
5. สถานทีต่ดิตอ่ไดท้างจดหมายลงทะเบยีน ( ในเขตจา่ยจองไปรษณยี ์ ) นาันเลขที.่......................................
หมูท่ี ่  .......ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................ตำบล/แรวง  ...........................
อำเภอ/เขต...........................จงัหวดั.  ........ ............... ...รหสัไปรษณยี.์..................... .โทรศัพท์.........................
6. ไดแ้นบหลกัฐานตา่ง  ๆซึง่ไดล้งซือ่รับรองสำเนาถกูดอ้งแลว้มาพรอ้มกบัโบสมคัร รวม.............ฉบบ คือ

{ } สำเนาใบอนญาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงใบการประกอบวชิาชพีครูตามทีค่ไุ[สภา 
ออกใหเ้พีอ่ปฏบํตัหินาัทีส่อบ

{ } สำเนานตัรประจำตวัประชาชน 
{ } สำเนาทะเบยีนบานทีเ่ปน็ภมูลำเนา
{ } สำเนาปรญิญาบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองคณุจฒุทีส่ภามหาวทิยาลยัอบมุต้แิลว้ 
{ } สำเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript)
{ } ใบรบัรองแพทย ์ไม,เกนิ 1 เดอืน 
{ } หลกัฐานการเปลีย่นซือ่ สกุล (ลา้ม)ี
{ } อื ่ นๆระบุ ................................ .......................................
(หากขา้พเจา้ยืน่หลกัฐานตา่งๆไมถ่กูตอง หรอืไมค่รบลว้นตามทีก่ำหนดไวิในประกาศรบัสมคัร ใหถ้อืวา่ 

ขา้พเจา้ ไมม่สีทิธคิดัเสอืกครัง้นี)้
ขา้พเจา้ขอใหต้ำรบัรองวา่ ขา้พเจา้เปน็ผูม้คีณุสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา 30  แหง่พระราชบญัญต้ริะเบยีบ 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรหางการศกึษา พ.ศ. 2547 และคณุสมปตีดิา้นอืน่ ครบลว้นตามประกาศรบัสมคัร 
ขอ้ความดงักลา่วขา้งดบ้นีเ้ปน็ความจรงิถกูตองทกุประการ หากขอ้ความดงักลา่วไมเ่ปน็ความจรงิจะไมเ่รยีกรอ้ง 
สิทธิใด ๆ

ลงลายมอีซือ่............. .............. ........................... ผู้สมคัรคดัเสอืก
(.....................................................1..)

วนัท ี.่.........เดอืน...ตลุาคม พ.ศ ...2563 ..........
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เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร

{__} หลกัฐานครบถว้น
{__ } หลกัฐานไมค่รบ คอ__________

ลงลายมอืซือ่...................................................
เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร

วนัที่......... เดอืน...ตลุาคม....พ.ศ...2563.

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบด
ไดตรวจสอบคณุสมบพ่ทัว๋ไปและคณุสมi m ฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของผูส้มคัรแลวัปรากฏวา่ 
{ .... } มสืทิธเิขา้รบัการลดัเลอึก 
{ ... } ไมม่สืทิธเิพราะ........................................................

ลงลายมอืซือ่......................................................
เจา้หนา้ทีต่รวจคณุลมบต้ 

วนัที.่..........เดอืน....ตลุาคม พ.ศ..2563 


