
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เร่ือง รับสมคัรคดัเสอืกนกัสกีษาทนุโครงการเพชรใบตม รุ่นท่ี ๓๑ ปกีารสกีษา ๒๕๕๙ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการสกีษาขัน้พืน้ฐาน

ดว้ย คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะดำเนนิการคดัเสอืกนกัศกึษาทนุโครงการ 
เพชรในตม รุ่นท่ี ๓๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๙ เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ 
พฤศจกิายน๒๕๕๗

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แหง่พระราชบญัญตํริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
และหนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด่วนท่ีสุด ที ่ศร ๐๔ ๐๐๙/ ว ๔๐๕๗ ลงวันท่ี ๒๐ 
กนัยายน ๒๕๖๔ จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกนกัศกึษาทนุโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี ๓๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๙ 
เพือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สังกัด 
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้

๑. ตำแหนง่ทีจ่ะตำเนนิการคดัเสอืกเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้
ตำแหนง่ครผููช้ว่ย อนัดบัครผููช้ว่ย อตัราเงนิเดอืน ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรบัคณุวฒุปิรญิญาตร ี

๕ ปสีงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้เขต๒ จานวน ๒ อตัราดงัน ี ้
๑. นางสาวนราลยั ตรสีอนรมัย ์ ตำแหนง่วา่งโรงเรยีนบา้นเจรญิสขุ 
๒. นางสาวกลุธดิา วนัเพญ็ ตำแหนง่วา่งโรงเรยีนบา้นหนองเมก็

๒. คุณสมบ้ตฃองผู้มสิีทธิสมัครเขา้รับการคัดเสอืก
๒.๑ เปน็ผูม้คีณุส่มบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓ ๐ แหง่พระราชบญัญตํริะเบยีบขา้ราชการครแูละ 

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอ่ไปนี้
๒.๑.๑ มสีญัชาตไิทย
๒.๑.๒ มีอายุไม1ตํา่กวา่สบิแปดปบีรบิรูณ์
๒.๑ .๓ เปน็ผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
๒.๑.๔ ไมเ่ปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง สมาซกิสภาทอ้งถิน่ หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน่ 
๒.๑.๕ ไมเ่ปน็คนไรค้วามสามารถ หรือจิตพนิเพือ่นไมส่มประกอบ หรอืเปน็โรคตามที่

กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๒.๑.๖ ไมเ่ปน็ผูอ้ยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกัราชการ ถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น 

ตามพระราชบญัญต้นิีห้รอืตามกฎหมายอืน่ หรอืถกูสัง่พกั หรอืเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพีตาม 
หลกัเกณฑท์ีก่ำหนดในกฎหมายองคก์รวชิาชพีนัน้ๆ

๒.๑.๗ ไมเ่ปน็ผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดสีำหรบัการเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา
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๒.๑.๘ ไมเ่ปน็กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง 
๒.๑.๙ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๒.๑.๑๐ ไม,เปน็ผูเ้คยตอ้งโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษ 

สำหรบัความผดิที1่ตก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
๒ ๑.๑๑ ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ องคก์าร- 

มหาซน หรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐั หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ
๒.๑.๑๒ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออกหรอืไลอ่อกเพราะกระทำผดิวนิยั 

ตามพระรา'ซบญัญตันิีห้รอืตามกฎหมายอืน่
๒.๑.๑๓ ไมเ่ปน็ผูเ้คยกระทำการทจุรติ'ในการสอบเขา้รบัราชการหรอืเขา้ปฏนิต้งิาน

ในหนว่ยงานของรฐั
๒.๒ มืวุฒิไม1ตํา่กวา่ปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืทางอืบ่ ที ่ ก.ค.ศ. กำหนดเปน็คณุสมบต ิ

เฉพาะตำแหนง่ครผููฃ้ว่ย และกำหนดอตัราเงนิเดอืนทีค่วรไดร้บัสำหรบัวฒุนิัน้แลว้
๒.๓ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครู หรอืใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครูอิเล็กทรอนกิส ์หรือ 

ใบอนญุาตปฏบิตักิารสอน ทีย่งัไมห่มดอายุ
๒.๔ เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาตามโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี ๓๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๙

๓. วัน เวลา และสถานที ่ในการสมัภาษณ์
ให้นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นท่ี ๓๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๙ ไปเขา้รบัการสมัภาษณ ์

พรอ้มเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งตามประกาศฉบบันีณ้  หอ้งประซมเสมาสระแลว้ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
สระแก้ว ในวันจันทร์ที ่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๔ ตัง้แตเ่วลา ๐๙.■ ๓๐ น.

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนำมาย่ืนในวันสัมภาษณ์ เอกสารซ่ึงเป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกแผ่น

๔.๑ บตัรประจำตวัประซาซน ทีย่งัไมห่มดอาย ุ พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๒ สำเนาทะเบยีนบา้นทีม่ชืือ่ผูส้มคัร ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
๔.๓ ปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุทิีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตักิารสำเรจ็การศกึษา 

แลว้ และใบรายงานผลการศกึษา (Transcripts) ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา อยา่งละ ๑ ชุด
๔.๔ ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ซแ้สดงในการประกอบวชิาชพีคร ู ตามที ่

ครุสุภาออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อนฉบบัจรงิพรอ้มสำเนาจำนวน๑ ชดุ:
๔.๕ ใบรบัรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานพยาบาลเอกชน ซึง่ออกให ้

ไมเ่กิน ๑ เดอืน ท่ีแสดงว่าไม,เปน็โรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดงันี้
(๑ )โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรอืในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแก,สังคม 
(๒) วณัโรคในระยะตดิตอ่
(๓) โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม 
(๔) โรคตดิยาเสพตดิใหI้ทษ 
(๕) โรคพษิสรุาเรือ้รงั

๔.๖ รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาท่ีมืเลนส์สิดำ ขนาด ๑  น้ิว ซึง่ถา่ยมาแลว้ 
ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๑ รูป

๔.๗ หลกัฐานอืน่  ๆ (ถา้ม)ี เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นชือ่ ช่ือสกุล ทะเบยีนสมรส พร้อม 
สำเนาจำนวน ๑ ชุด
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๕. วธิกีารคดัเลอืก
คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสม 

กบัตำแหนง่และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์(คะแนนเตม็ ๕๐  คะแนน) ดงันี้

ที ่ องคป์ระกอบ คา่คะแนน กรอบการพจิารณา
๑ ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเกีย่วกบั 

ประวตัสิว่นตวัและการศกึษา
๒ บคุลกิลกัษณะ หว่งทวีาจา ๑๐ พจิารณาจากการแตง่กาย กรยิาหา่ทาง การสือ่สาร
๓ วฒุภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ พจิารณาจากการตอบคำถามและการสือ่สาร
<3? การมปีฏภิาณไหวพรบิ ๑๐ พจิารณาจากการประมวลการตอบตำถามโดยมหีลกัคดิ 

และวธิแีกป้ญ้หาในเซงิบวก และสามารถอธบิายหลกัคดิ 
และวธิแีกป้ญ้หานัน้ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัได้

๕ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
เจตคตแิละอดุมการณ์

๑๐ พจิารณาจากแรงจงูใจ เจตคต ิ อดุมการณ ์ทีม่ตีอ่ 
วชิาชพีครู

รวม ๕๐

๖ . วัน เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยการประเมนิความเหมาะสมกบั 
ตำแหนง่และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์วันจันทร์ที ่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐ ๙ .๐ 0 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 
ประชมุเสมาสระแกว้สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 

๗. เกณฑก์ารดัดสนิ
ผูผ้า่นการคดัเลอืกจะตอ้งไดค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐
๘. การประกาศรายขือ่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ภายในวนั 
องัคารที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ และทางเวป็ไซด ์WWW.m o e s k . g o . t h /  

โดยไมม่กีารขึน้บญัชี
๙  . การบรรจแุละแตง่ตัง้

๙ .๑  จะดำเนนิการบรรจแุละแตง่ต ัง้ผ ูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ในวนัพฤหสับดทีี ่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๖๔ ตามจำนวนอตัราวา่งทปีระกาศกำหนด และบณัชีผูผ้ า่นการคดัเลอืกคร้ังนีเ้ปน็อนัยกเลกิ สำหรบัการ 
เรยีกบรรจแุละแตง่ตัง้ใหใ้ชป้ระกาศผลการคดัเลอืกเปน็การเรยีกตวัผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้โดยให ้
ไปรายงานตวัเพือ่เชา้รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 
จงึเปน็หนา้ทีช่องผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกท,ีจะตอ้งรบัทราบประกาศผลการคดัเลอืกและการขึน้บญัชผีูไ้ดร้บัการ 
คดัเลอืก

๙.๒ ผูท้ ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ครผููช้ว่ยแลว้ จะตอ้ง 
ปฏบิตัริาชการในสถานศกึษาทีบ่รรจแุละแตง่ตัง้เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๔ ป ี นบัตัง้แตว่นัทีI่ดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้ 
โดยไมม่กีารโอนหรอืยา้ยไปยงัสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานอืน่ เวน้แตล่าออกจากราชการ

๙.๓ การคดัเลอืกนีเ้ปน็การคดัเลอืกเฉพาะคราว จะไม1มกีารขึน้บญัชไีวแ้ตอ่ยา่งใด 
©๐. ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกจะถกูยกเลกิการบรรจแุละแตง่ตัง้ เม่ือผู้น้ันมกีรณใีดกรณหีน่ึง ดังนี ้

ร)0.6) ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๑๐.๒ ขอสละสทิธกิารบรรจแุละแตง่ตัง้
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๑๐.๓ ไมใปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตง ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด 
<5)0. Gl. ไม,อาจรบัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามวนัทีก่ำหนดได้

หากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกรายใด เปน็ผูข้าดคณุสม'ลตั ิใหถ้อืวา่บคุคลนัน้ 
เปน็ผูข้าดคณุสมบตัทิ,ีจะไดร้บัการบรรจแุละแตงตัง้ในตำแหนง่ตงักลา่ว หรอืหากผูใ้ดไดร้บัการบรรจแุละ 
แตง่ตัง้แลว้ใหผู้ม้อีำนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้เพกิถอนคำสัง่นัน้โดยพลนั โดยจะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆไม่ได้

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

A
(นางสาวกมลวร่รณ กสัน่เกลีย้ง)

รองศกึษาธกิารจงัหวดั รกัษาการในตำแหนง่
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



กำหนดการคดัเลอืกนกัสกีษาทนุโครงการเพชรในตม รุ่นที ่ ๓๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
เพ ือ่บรรจแุละและแตง่ตัง้เขา้รชัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ตำแหนง่ครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน

คดัเสอืกโดยการสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ที ่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลการคดัเสอืก ภายในวนัองัคารที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๔

ผูม้อีำนาจตามมาตรา ๕๓ สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ วันพฤหสับดีท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๔


