
 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี พ.ศ. 2563 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

--------------------------- 
  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั ้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ า 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 23  และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2557 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ ศธ 04009/ว 5668 ลงวันที ่ 23 
กันยายน 2563 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1. ตำแหน่งและวิชาเอกที่จะดำเนินการคัดเลือก 
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 2763  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  อำเภอทองผาภูมิ 

สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 
4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขึ้น 15,050 บาท หลักสูตร    5 ปี ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย 
ขั้น 15,800 บาท และหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี      
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผุ้ช่วย ขั้น 15,800 บาท     

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
      2.2 ต้องเป็นนักศึกษาทุน ตามโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558 และเป็น   
ผู้มีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 5668 ลงวันที่ 23 
กันยายน 2563 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  
  2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอบ ตามพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
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   3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและหรือสามารถดาวโหลดใบ
สมัครได้ทางเว็บไซด์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  http://www.kanpeo.go.th และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร โดยให้ยื่น เอกสารหลั กฐานฉบับจริง             
และสำเนารับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก จำนวน  1  ฉบับ 
4.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   จำนวน 1 ฉบับ  
4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) ฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขาวิชาเอกที่

สมัคร พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ  
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมฉบบัจริง จำนวน 1 ฉบับ 
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)  พร้อมฉบับจริง จำนวน   

1 ฉบับ 
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 6 

เดือน ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
4.7 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่

เป็นโรคต้องห้าม ตามท่ีกำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
4.8 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 

ฉบับ 
4.9 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ทะเบียนสมรส , ส.ด.43 , ส.ด.9 

(ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน 1 ฉบับ  
(ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารซึ่งเป็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

5. การประกาศรายช่ือผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน 
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทางเว็บไซด ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีhttp://www.kanpeo.go.th  

6. วิธีการคัดเลือก  
       คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์  

7. วัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก 
      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน  
2563  ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น.  

 
/ 8. เกณฑ์การตัดสิน... 
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8. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ (สัมภาษณ์) 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60   

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
      เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร       
ให้ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกทันที 

10. การบรรจุและแต่งตั้ง  
10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  และการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ยึดประกาศ
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นหนังสิอเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปรายงานตัว     
เพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงเป็นหน้าที่ของ      
ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

10.2 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาที่เลือก ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 

10.3 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

10.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้อง
ปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งบแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไป
ยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

10.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

       ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

   (นายอนันต์  กัลปะ) 
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
     ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 



ปฏิทินกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี พ.ศ. 2563 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดี 24  กันยายน 2563 

2) รับสมัคร วันศุกร์ดี 25  กันยายน 2563 

3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ดี 25  กันยายน 2563 

4) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  2563 

5) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน  2563 

6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม  2563 



รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 
ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี พ.ศ. 2563 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2563) 
 

ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
วัน/เวลา วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 
เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 

 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
50 คะแนน 

 

 
 
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา 

2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง 
การสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและ 
การสื่อสาร 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม 
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์
ที่มีต่อวิชาชีพครู 

 



0 
 
 

(โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลืน่)                       สมัครประจำตัวผู้สมัคร..................................
             วันที่..... เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ปี พ.ศ. 2563 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
หน่วยสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

                  --------------------------------------------- 

 เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3          
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. สัญชาติ ................ เชื้อชาติ ............... 
2. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี ..................................................................... ออกให้ ณ จังหวัด .................................................. 
   หมดอายุวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........... เกิดวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .......... (อายุ ....... ปี ...... เดือน) 
3. เกิดท่ีจังหวัด ................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ..................... 
   ตรอก/ซอย ...................... ถนน ................................... ตำบล/แขวง ....................................... อำเภอ/เขต .............................. 
    จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............................................................................ 
    สถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี .................................... หมู่ที่ ......................... 
    ตรอก/ซอย ........................ ถนน ............................. ตำบล/แขวง ...................... ............. อำเภอ/เขต ..................................... 
    จังหวัด ................................ ......รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ............................................................................ 
4. ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก    ครูผู้ช่วย       สาขากลุ่มวิชา/วิชาเอก........................................................................................   
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ(ชื่อย่อ)................................... สาขาวิชาเอก ..................................................... 
    สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา.............................................................เมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ................. 
    ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม..................................................ความรู้ความสามารถพิเศษ................................... ...................................... 
6. หลักฐานที่แนบใบสมัครคัดเลือก   
      6.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา 
   ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ                  
      6.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ         
  6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ                         
      6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
ถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน 
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      6.5 รูปถ่าย ขนาด 1 X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป             
      6.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. 
   ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จำนวน 1 ฉบับ 
       6.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ               
      6.8 หลักฐานอื่น ถ้ามี (โปรดระบุ)...................................................................................................................................................  
            

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และคุณสมบัติด้านอื่น ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และขอรับรอง 
ว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ทัง้สิ้น 

                                 ลงชื่อ  ............................................................. ผู้สมัคร  
             (..............................................................)  
                       วันที่ ........... เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

  ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ 
      ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
  มีปัญหาคือ ................................................................ 
 
 

         ลงชื่อ........................................................ 
               (.......................................................) 
                ….................................................... 
             วันที่............เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ................................................. 
     ......................................................................................... 
 

          ลงชื่อ....................................................... 
                (......................................................) 
                 ...................................................... 
              วันที่............เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

 


