
 

   

 

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1 
เรื่อง    ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  

                                    เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
                                    ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

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

  ด้วย  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2556   
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ด าเนินการสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   

  อาศัยอ านาจตามนัยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว12  ลงวันที่ 18  
กรกฎาคม 2556  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รายชื่อตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 04009/4534  ลงวันที่  2 กันยายน 2556   เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการประถมศึกษา บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว

จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต้ 
      จ านวน 1 อัตรา     
1.3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดห้วยโรง 
      จ านวน 1 อัตรา 
1.4 ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 

จ านวน 1 อัตรา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) รับอัตราเงินเดือน  ขั้น 12,530 บาท 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
2.1 ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ   
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 
        2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
และมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครู 
        2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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       2.5 ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลัง  พบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามก าหนด             
ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  หรือหากผู้ใดได้รับ           
การบรรจุแต่งตั้งแล้วจะถูกสั่งเพิกถอนค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น 

3. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่  15-21  กันยายน 
2556   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือก  มีดังนี้ 
4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5  นิ้ว จ านวน 1 รูป   

และกรอกรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิล าเนาที่มีชื่อผู้สมัคร  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ  
4.3 บัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ   พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
4.4 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

แล้ว  และรายงานผลการเรียน(Transcript)  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
4.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
4.6 ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ  
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว   

จ านวน  3  ใบ  (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) 
4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
4.9 หนังสือสัญญารับทุน พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 

        อนึ่ง  เอกสารหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนาผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

5. การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามปฏิทินที่ก าหนด  พร้อม 

เอกสารครบถ้วน 
5.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง   

ครบถ้วน  สมบูรณ์  ตามที่ก าหนดทุกประการ 
5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 

การคัดเลือก  ภายในวันที่ 22 กันยายน 2556   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
และทางเว็บไซต์  http://www.petburi.go.th/ 

7. วิธีการคัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือก  โดยการสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

 
 
 
 

http://www.petburi.go.th/
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8. วัน   เวลา  และสถานที่สอบ 
 

วัน  เดือน  ปี วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ที่  23  กันยายน 2556   
เวลา  10.00 – 12.00 น.  
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่งและ
วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

ห้องประชุมเพชรพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 
9. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้สมัครคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ จึงจะเป็น           
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  จะประกาศผลการคัดเลือก             

ตามวิชาเอกที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กันยายน  2556  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://www.petburi.go.th/ 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาและ 

ความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยจะบรรจุและแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับ
จัดสรรอัตราว่างคืนแล้ว 
       11.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับ
สมัครจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
        11.3 ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี  ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังมิได้ 
       11.4 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด  เป็นเวลา  2  ปี 

  12.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  1  จะขึ้นบัญชีรวมผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว                
เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลเมื่อได้ด าเนินการบรรจุครบตามต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    6     กนัยายน  2556 
 
 
 
                (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ) 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 

http://www.petburi.go.th/

