
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
............................................ 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๒๕ อัตรำ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
และแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่  ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ค ำสั่ง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนแทนเกี่ยวกับพนักงำน
รำชกำร ลงวันที่   ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นส ำนักเขตงำนพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จึง
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑.ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  ๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
  ๑.๒ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน 
  ๑.๓  อัตรำว่ำง  จ ำนวน  ๒๕  อัตรำ (รำยละเอียดตำมกลุ่มวิชำ และโรงเรียนที่มีต ำแหน่งว่ำงตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒ )  
  ๑.๔ ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
                          ๑.๔.๑  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
       ๑.๔.๒  จัดอบรมสั่งสอนจัดกิจกรรมเพ่ืออบรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       ๑.๔.๓  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
       ๑.๔.๔  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบผู้ปกครองและระบบช่วยเหลือนักเรียน 
       ๑.๔.๕  ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำม
ศักยภำพ   
                 ๑.๔.๖  ปฏิบัติงำนประสำนงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑.๕  ค่ำตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บำท/เดือน        
  ๑.๖  สิทธิประโยชน ์ตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๑.๗  ระยะเวลำกำรจ้ำง ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำงถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓  

/๒. คุณสมบัติ... 
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 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป(หมวด ๑ ข้อ ๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   ๒.๑.๑  มีสัญชำติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
   ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
   ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง 
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร, รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   ๒.๑.๘  ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน
หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
        ๒.๒.๑  มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและก ำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีวิชำเอก กลุ่มวิชำหรือทำงวิชำตรงตำมท่ีเปิดรับสมัคร(ไม่สำมำรถน ำวุฒิที่สูงกว่ำมำปรับ
ค่ำตอบแทนได้) 
         ๒.๒.๒  ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่
คุรุสภำออกให้ ดังนี้  
                    (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมำยถึง หลักฐำนซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนควำมรู้ และมำตรฐำนประสบกำรณ์วิชำชีพตำมข้อบังคับคุรุสภำ มีสิทธิประกอบวิชำชีพครู ซึ่งเป็นวิชำชีพ
ควบคุมตำมกฎหมำย มีอำยุ ๕ ปี  
                                      (๒) หนังสือรับรองสิทธิ หมำยถึง หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือใช้แทนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ซึ่งอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ อนุมัติใบอนุญำตให้แก่ผู้ยื่นค ำขอมีอำยุ ๖๐ วัน  
                                      (๓) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมำยถึง หลักฐำนซึ่งออกให้ผู้มีควำมรู้วิชำชีพครู 
ตำมข้อบังคับคุรุสภำ มีสิทธิประกอบวิชำชีพครู โดยอยู่ในควำมควบคุมของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เมื่อ
ปฏิบัติกำรสอนเป็นเวลำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี และผ่ำนกำรรับรองจำกสถำนศึกษำให้น ำหลักฐำนกำรผ่ำนกำร  

/รับรองมำ... 



/๔. เงื่อนไขใน... 
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รับรองมำขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนนี้มีอำยุ ๒ ปี 
                                      (๔) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจำกระบบ
สำรสนเทศของคุรุสภำ ที่มี ชื่อ – นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต วันออก และวันหมดอำยุที่เป็นปัจจุบัน  
                                      (๕) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่ำได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว     อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
           (๖) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  ที่คัดส ำเนำใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ และสำมำรถใช้ในกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำได้ โดยสำมำรถตรวจสอบหรือพิสูจน์
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่คุรุสภำอนุมัติแล้วจำกเว็บไซต์คุรุสภำ 
 ๓. การรับสมัครสอบ 
  ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎำคม ถึง วันที่ ๑๔ 
กรกฎำคม  2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร ระบบจะท ำกำรปิดรับ
สมัครใน เวลำ ๒๔.๐๐ น. กำรสมัครด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังนี้ 
   (1)  เปิดเว็บไซต์ http://sakon2.thaijobjob.com เลือก “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป” เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ” 
   (2)  กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนดระบบจะ
ก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จ ำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสำมำรถเข้ำ
ไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำร
กรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
  3.2  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  ที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕  กรกฎาคม  2563 ภายในเวลาท าการของธนาคาร  
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  3.3  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบต ำแหน่งละ ๓30 บำท ซึ่งประกอบด้วย 
   1)  ค่ำธรรมเนียมสอบ  จ ำนวน ๓00 บำท 
   2)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต  จ ำนวน 30 บำท 
   ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3.4  ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบโดยจะก ำหนด
เลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  ซึ่งผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ของกำรช ำระเงินและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ ำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ http://sakon2.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่   
๒๐  กรกฎำคม  2563  เป็นต้นไป 
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 4.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  4.๑  ผู้สมัครสอบ เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชำเอกเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
  4.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ  ในข้อ 2.2 โดยจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภายในวันปิด
สมัครสอบ คือวันที่  ๑๔  กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรหรือหลักสูตร
ขั้นประกำศนียบัตรของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 
  4.๓  กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น  ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ  และรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว  ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2544  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ดังนั้น  หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวล
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  4.๔  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริงในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน  ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำม
ประกำศรับสมัครสอบ  หรือเอกสำรปลอม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จะถือว่ำ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  
ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสำรปลอม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จะด ำเนินกำรทำง
คดีอำญำต่อไปด้วย 
 5.  การประกาศรายช่ือผูส้มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรสรร
หำและเลือกสรร วัน เวลำ  สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
ทำงเว็บไซต ์http://sakon2.thaijobjob.com  และเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 
http://www.sakon2.go.th  
 6.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร โดย
วิธีกำรสอบข้อเขียน และประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน ดังนี้  
                    6.๑  ภำค ก ควำมรอบรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู 
โดยกำรสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
  6.๒ ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยกำรสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน 
   ๖.๓.๑  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน 
   ๖.๓.๒  ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน 

/ ๖.๓ ภำค ค ... 
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  ๖.๓ ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  คะแนน  ๑๐๐  คะแนน 
   ๖.๓.๑  กำรประเมินองค์ประกอบรำยบุคคล   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
   ๖.๓.๒  กำรสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
(รำยละเอียดหลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๓ )  
   ทั้งนี้  จะด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ก่อนโดยผู้ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 7.  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบ 
  7.1  หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
   บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำร
ออกให้  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  13 หลักชัดเจน หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำ
สอบกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
  7.2  หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
   (1)  แบบตรวจเอกสำรประกอบกำรสมัครสอบ  จ ำนวน 1 ฉบับ (พิมพ์พร้อมใบสมัคร) 
   (2)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน  1 ปี ขนำด 1 * 1.5 นิว้ และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (3)  ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Teanscript of Records)  
(ฉบับสมบูรณ์)  ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครโดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ กรณีศึกษำหลักสูตรต่อเนื่องโปรดแนบส ำเนำ
ประกำศนียบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำวุฒิกำรศึกษำเติมด้วย (หำกใบแสดงผลกำรเรียนเป็น
ภำษำอังกฤษให้แนบใบแปล ที่เป็นภำษำไทยจำก สถำบันกำรศึกษำด้วย 
   (๔)  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจำกคุรุสภำ หรือใบอนุญำต
ปฏิบัติกำรสอนที่คุรุสภำออกให้  หรือเอกสำรแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  หรือหนังสือรับรอง 
ของคุรุสภำ  หรือส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๕)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
   (๖)  ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน  
   (๗)  ส ำเนำหลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล(ในกรณี
ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
   (๘)  ส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ส ำหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ สำมำรถ
ขอได้จำกสถำบันกำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th 
คลิก หัวข้อ “สำรสนเทศข้ำรำชกำรครู” และคลิกหัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง” 

 
/(๙) ส ำเนำ... 
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   (๙)  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรนับหน่วยกิต จำกสถำบันกำรศึกษำ (กรณีชื่อวุฒิ / สำขำ/
วิชำเอกท่ีเรียกไม่ตรงตำมประกำศฯ)   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
   (๙)  เอกสำรประกอบกำรประเมินองค์ประกอบรำยบุคคล(รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๕)  จ ำนวน  ๑  ชุด  
   ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่และ
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 ๘.  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  จะด ำเนินกำรคัดเลือก ภำค ก และ ภำค ข 
ในวันที่  ๒๕  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ ส่วน เวลำ  สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรร จะแจ้งให้ทรำบ 
ในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์  
 9.  เกณฑ์การตัดสิน 

           9.๑  ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก  ภำค ข รวมกัน 
ไมต่่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และ คะแนนภำค ค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
                     9.๒  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน 
ภำค ก และ ภำค ข ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
  9.๓  จะประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรเฉพำะผู้ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด เรียงล ำดับ
คะแนนรวมทั้งสำมภำค จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ หำกคะแนนรวมเท่ำกันให้พิจำรณำผู้ที่ได้คะแนนกำร
สอบ ภำค ก และ ภำค ข มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน ภำค ก และ ภำค ข เท่ำกันอีก ให้
ผู้สอบได้คะแนน ภำค ค มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนภำค ค เท่ำกันอีกให้พิจำรณำผู้ที่สมัคร
ก่อนอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
 

 10.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  

       10.๑  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร

ตำมล ำดับคะแนน ตำมข้อ ๘ ทำงเว็บไซตh์ttp://sakon2.thaijobjob.com และเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร

ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 http://www.sakon2.go.th  
            10.๒  บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันประกำศผลกำรสรรหำและ

เลือกสรร  เว้นแต่มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในต ำแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก

เดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก และบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูก

ยกเลือกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   10.๒.๑  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงไปแล้ว 

   10.๒.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 

   10.๒.๓  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวตำมวันเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด 

  10.๒.๔  ไม่อำจเข้ำปฏิบัติงำนได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 

/๑๐ กำรจัดท ำ... 

http://www.sakon2.go.th/




(เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑) 
 

ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่ง ครูผู้สอน   

 

การด าเนินการ วันที่ที่ด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๑  กรกฎคม  ๒๕๖๓ 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
การประเมินความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน 
- ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดย
การสอบข้อเขียน 

- ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่   

วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
(เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะแจ้ง 
ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะแจ้งวันที่ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน        

ภาค ก และ ภาค ข   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร จะแจ้งวันที่ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน        

ภาค ก และ ภาค ข 
รายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร/ 
การท าสัญญาจ้าง 

จะแจ้งวันที่ให้ทราบในประกาศผลการสรรหาและ
เลือกสรร 

 
หมายเหตุ   ๑.  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือตามค าสั่ง  หรือมาตรการ ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  จากหน่วยงานหรือต้นสังกัด 
     ๒.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ในวันสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
   ๒.๑  ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อและการสอบ 
   ๒.๒  ให้ผู้สมัครเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒) 
กลุ่มวิชำเอกและรำยชื่อโรงเรียนที่มีอัตรำว่ำงในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 

ต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน  ๒๕  อัตรำ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 ลงวันที่  ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๓) 

ล าดับ กลุ่มวิชา รหัส
กลุ่ม
วิชา 

จ านวน 
(อัตรา) 

ปฏิบัติงานที่โรงเรียน ต าแหน่ง
เลขที่ 

หมาย
เหตุ 

1 สังคมศึกษา 01 ๒ ๑.โรงเรียนบ้านยางค า 
๒.โรงเรียนบ้านสร้าแปน้ 

พ314385 
พ318226 

 

2 ภาษาอังกฤษ 02 ๓ ๑.โรงเรียนบ้านโคกส าราญ 
๒.โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 
๓.โรงเรียนจ าปาศิริราษฎร์ 

พ318190 
พ310432 
พ314358 

 

3 คณิตศาสตร ์ 03 ๒ ๑.โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวทิยานุกูล) 
๒.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

พ310392 
พ310389 

 

4 วิทยาศาสตร ์ 04 ๒ ๑.โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอ านวย) 
๒.โรงเรียนบ้านสงเปลือย 

พ310685 
พ310407 

 

5 ภาษาไทย 05 ๓ ๑.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 
๒.โรงเรียนบ้านนางัว 
๓.โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพทิยา) 

พ310390 
พ314379 
พ310408 

 

๖ คอมพิวเตอร์ 0๖ ๔ ๑.โรงเรียนบ้านค าสะอาด 
๒.โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฏร์
วิทยาคาร) 
๓.โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 
๔.โรงเรียนบ้านค าไชยวาน 

พ310421 
พ310398 

 
พ310671 
พ314394 

 

๗ การศึกษาปฐมวัย 0๗ ๓ ๑.โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 
๒.โรงเรียนบ้านแวง 
๓.โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 

พ318213 
พ310671 
พ310707 

 

๘ พลศึกษา 0๘ ๒ ๑.โรงเรียนบ้านตาดภูวง 
๒.โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 

พ310430 
พ310687 

 

๙ อุตสาหกรรมศิลป์ 0๙ 2 ๑.โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 
๒.โรงเรียนบ้านหนองม่วง 

พ318200 
พ310704 

 

๑๐ ดนตรี ๑๐ 1 ๑.โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงนิประชานุกูล) พ310426  
๑๑ สุขศึกษา ๑๑ 1 ๑.โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พ310395  

 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓) 
 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๓) 

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

           ๑. ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการ
สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนดังนี้  
๑.๑  ความสามารถทางด้านภาษาและความสามารถในการคิด สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
๑.๒  สังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๑.๔  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๕  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑.๖   ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

 ๒.  ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
  2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (๒๕ คะแนน) 
   ๒.๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.๑.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
                                         เป็นส าคัญ 
   ๒.๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
   ๒.๑.๔  การพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   ๒.๑.๕  การวิจัยทางการศึกษา 
   ๒.๑.๖  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๒.๑.๗  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก ( ๒๕ คะแนน) 
 
 ๓.  ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนน  ๑๐๐  คะแนน 
  ๓.๑  การประเมินองค์ประกอบรายบุคคล   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
  ๓.๒  การสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
 
 
 
 



-2- 
 

องค์ประกอบกำรประเมินรำยบุคคล ตัวช้ีวัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) 
                ๓.๑ การประเมินองค์ประกอบรายบุคคล ต าแหน่ง ครูผู้สอน ( ๕๐ คะแนน) 

ที ่ องค์ประกอบ ค่ำคะแนน กรอบกำร
พิจำรณำ 

๑. แนวคิดวิสัยทัศน์ ในกำรปฏิบัติงำนต ำแหน่ง ครูผู้สอน  
๑. แนวคิดการปฏิบัติงาน 
๒. การพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
๓. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕. อ่ืน ๆ  

(๑๐ คะแนน) 
- ดีมาก 9 - ๑๐ คะแนน 
- ดี ๗ – ๘ คะแนน 
- พอใช ้๕ - ๖ คะแนน 

พิจารณาจากการ
เขียนวิสัยทัศน์ ไม่
เกิน ๒ 
หน้ากระดาษ 

๒. วุฒิกำรศึกษำ 
๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
(ต้องเป็นสาขาวิชาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ) 

   ๒   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘  คะแนน 

 

พิจารณาจากวุฒิ
การศึกษาท่ีแนบ
มาพร้อมใบสมัคร 

๓. ประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
๑. 3 ปี ขึ้นไป 
๒. ต่ ากว่า ๓ ปี 
๓. ไมมี่ 

(๑๐ คะแนน) 
๑๐  คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน 

พิจารณาจากเอกสาร
หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ท างาน/
ประสบการณ์ฝึกสอน 

๔. ภูมิล ำเนำ 
๑. มีภูมิล าเนาในเขตรับผิดชอบ สพป.สกลนคร เขต 2 
๒. มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดสกลนคร  
๓. มีถูมิล าเนานอกเขตจังหวัดสกลนคร  

(๑๐ คะแนน) 
๑๐ คะแนน 
๘ คะแนน 
๖ คะแนน 

 

พิจารณาจาก
ทะเบียนบ้านของ
ผู้สมัคร  

๕ เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผู้
รับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้ 

๑. มีหนังสือรับรองหรือเกียรติบัตรจากผู้ที่เชื่อถือได้ 
๒. ไม่มีหนังสือรับรองหรือเกียรติบัตรจากผู้ที่เชื่อถือได้ 

(๑๐ คะแนน) 
 

๑๐ คะแนน 
๖ คะแนน 

หนังสือรับรองหรือ
เกียรติบัติ 

๓.๒  การสัมภาษณ์  (๕๐ คะแนน) 
       ให้ด าเนินการสัมภาษณ์และให้คะแนนจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

  ๓.๒.๑  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา   
๓.๒.๒  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 

  ๓.๒.๓  วุฒิภาวะทางอารมณ์  
๓.๒.๔  การมีไหวพริบปฏิภาณ 
๓.๒.๕  เจตคติและอุดมการณ์     



(เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๔) 
รำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอกที่จะสรรหำและเลือกสรร 

พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒   ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
๑.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา        

                 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๑.1  สังคมศึกษา 
 ๑.2  การสอนสังคมศึกษา 
 ๑.3  สังคมวิทยา 
 ๑.4  การสอนสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 ๑.5  ประวัติศาสตร์ 
 ๑.๖  ภูมิศาสตร ์
 ๑.๗  การสอนภูมิศาสตร์ 
 ๑.๘  สังคมศาสตร์การพัฒนา 
 ๑.๙ สังคมศาสตร์ 
 ๑.1๐ สังคมวิทยาและมนุษวิทยา 
 ๑.1๑ รัฐศาสตร ์
 ๑.1๒ การพัฒนาชุมชน 
 ๑.1๓ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑.1๔ พัฒนาสังคม 
 ๑.1๕ พระพุทธศาสนา 
 ๑.1๖ วัฒนธรรมศึกษา 
 ๑.1๗ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑.1๘ นิติศาสตร์ 
 ๑.๑๙ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑.2๐ ปรัชญาและศาสนา 
 ๑.2๑ พุทธศาสตร์ 
 ๑.2๒ ไทยคดีศึกษา 

  ๑.2๓ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ) 
  ๑.๒๔   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑.๑-๑.๒๓ 
  ๑.๒๕  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาสังคมศึกษา จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ    
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๒.1  ภาษาอังกฤษ 
 ๒.๒  การสอนภาษาอังกฤษ 
 ๒.๓  วรรณคดีอังกฤษ 
 ๒.๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 



-2- 
 ๒.๕  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 ๒.๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 ๒.๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
 ๒.๘  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
 ๒.๙  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 ๒.๑๐  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
 ๒.๑๑  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
 ๒.๑๒  อังกฤษธุรกิจ 
 ๒.๑๓  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๑๔  การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) 
 ๒.๑๕  วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
 ๒.๑๖  ภาษาอังกฤษขั้นสูง 
 ๒.๑๗  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๑๘  การสอนภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๑๙  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๒.๒๐  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๒.๑-๒.๑๙ 
  ๒.๒๑ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๓.   กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๓.1  คณิตศาสตร์ 
 ๓.2  การสอนคณิตศาสตร์ 
 ๓.3  คณิตศาสตร์ 
 ๓.4  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 ๓.5  คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
 ๓.6  การศึกษาคณิตศาสตร์ 
 ๓.7  คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
 ๓.8  การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
 ๓.9  สถิต ิ
 ๓.10 สถิติคณิตศาสตร์ 
 ๓.11 สถิติประยุกต์ 
 ๓.12 สถิติศาสตร์ 
 ๓.13 คณิต – เคมี 
 ๓.14 คณิต – ฟิสิกส์ 
 ๓.15 คณิต – ชีววิทยา 
 ๓.16 คณิตศาสตร์สถิติ 

  ๓.17 วัดและประเมินผล 
  ๓.๑๘   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๓.๑-๓.๑๗ 
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  ๓.๑๘  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๔.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์          
      ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

 ๔.๑  วิทยาศาสตร์ 
 ๔.๒  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ๔.๓  การสอนวิทยาศาสตร์ 
 ๔.๔  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ๔.๕  การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 ๔.๖  การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ๔.๗  วิทยาศาสตร์ภายภาพ 
 ๔.๘  วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
 ๔.๙  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑๐  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ๔.๑๑  วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
 ๔.๑๒  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
 ๔.๑๔  การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
 ๔.๑๕  การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 ๔.๑๖   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๔.๑-๔.๑๕ 

  ๔.๑๗  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๕. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย         
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๕.๑  ภาษาไทย 
 ๕.๒  การสอนภาษาไทย 
 ๕.๓  วธิีการสอนภาษาไทย 
 ๕.๔  ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 ๕.๕  ภาษาและวรรณคดีไทย 
 ๕.๖  วรรณคดีไทย 
 ๕.๗  ภาษาไทยศึกษา 
 ๕.๘  ไทยศึกษา 
 ๕.๙  การสอนภาษาไทยและระดับมัธยมศึกษา 
 ๕.๑๐  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๕.๑๑  ภาษาไทยและการสื่อสาร 
 ๕.๑๒   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๕.๑-๕.๑๑ 
 
 



-4- 
                     ๕.๑๓  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาภาษาไทย จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๖.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์           
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๖.๑  คอมพิวเตอร์ 
 ๖.๒  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๓  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๖.๔  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 ๖.๕  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๖  ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 ๖.๗  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๘  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 ๖.๙  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๐  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๖.๑๑  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๒  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๓  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 ๖.๑๔  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๕  ระบบสารสนเทศ 
 ๖.๑๖  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ๖.๑๗  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๖.๑๘  วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๙  คอมพิวเตอร์และสถิติ 
 ๖.๒๐  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๖.๒๑  เทคโนโลยสีื่อสารการศึกษา 
 ๖.๒๒   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๒.๑-๒.๒๑  

     ๖.๒๓   วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาภาษาไทย จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา ที่
เกี่ยวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๗.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชากลุ่มวิชาปฐมวัย     
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๗.1  การศึกษาปฐมวัย 
 ๗.2  ปฐมวัยศึกษา 
 ๗.3  การปฐมวัย 
 ๗.4  การปฐมวัยศึกษา 
 ๗.5  การสอนอนุบาล 
 ๗.6  การอนุบาล 
 ๗.7  อนุบาลศึกษา 
 ๗.8  การอนุบาลศึกษา 
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 ๗.๙   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๗.๑-๗.๘ 

                     ๗.๑๐  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาปฐมวัย จ านวนหนว่ย
การเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา  ที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๘.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา                         
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

  ๘.๑ พลศึกษา  
  ๘.๒ สุขศึกษา  
  ๘.๓ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  ๘.๔ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ๘.๕ การสอนพลศึกษา  
  ๘.๖ พลานามัย  
  ๘.๗ การฝึกและการจัดการกีฬา  
  ๘.๘ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา  
  ๘.๙ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและพลศึกษา 
  ๘.๑๐   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๘.๑-๘.๙ 

 ๘.๑๑ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาพลศึกษา จ านวน
หน่วย การเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา         
ที่เก่ียวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
๙.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๙.1  อุตสาหกรรม 
 ๙.2  อุตสาหกรรมศิลป์ 
 ๙.3  อุตสาหกรรมศึกษา 
 ๙.4  การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ๙.5  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          ๙.๖   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๙.๑-๙.๕  
          ๙.๗   วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
จ านวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
๑๐.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรี     
       ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 ๑๐.๑  ดนตรี   
 ๑๐.๒  ดุริยางศิลป์ 
 ๑๐.๓  ดุริยางคศิลป์ 
 ๑๐.๔  ดุริยางคศาสตร์ 
 ๑๐.๕  ดุริยางค์ไทย 
 ๑๐.๖  ดุริยางค์สากล 
 ๑๐.๗  คีตศิลป์ไทย 
 ๑๐.๘   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑๐.๑-๑๐.๗ 
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 ๑๐.๙  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน
หน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา        
ที่เก่ียวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
1๑.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาสุขศึกษา     
       ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 1๑.1  สุขศึกษา 
 1๑.2  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1๑.3  การสอนสุขศึกษา 
 1๑.4  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 1๑.5  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑๑.๖  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาใด วิชาหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑๑.๑-๑๑.๕  
          ๑๑.๖  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองและได้เรียนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
จ านวนหน่วยการเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
หมำยเหตุ   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนับหน่วยกิต 
      เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครด าเนินการประสาน
สถาบันการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของ
ผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิกลุ่มวิชา / หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๕) 

 

เอกสารประเมินองค์ประกอบรายบุคคล 

เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  

ต าแหน่ง  ครูผู้สอน 

 

 

 

 

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

เลขประจ าตัวสอบ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



กำรประเมินองค์ประกอบรำยบุคคล เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป  ต ำแหน่งครูผู้สอน  
        ๑. แนวคิดวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
  ๑.๑ แนวคิดการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................................
 ๑.๒.  การพัฒนาและการปรับปรุงงาน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
 



 ๑.๓. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
 
 ๑.๔. ความคิดสร้างสรรค์ 
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 



 ๒. วุฒิการศึกษาและผลคะแนนการเรียน 
                ๒.๓  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา............................................................................จาก
สถาบันการศึกษา................................................................  ระดับผลการเรียน.............................. .. 
                ๒.๔  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา............................................................................จาก
สถาบันการศึกษา................................................................  ระดับผลการเรียน............................ .... 
       ๒.๒  จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา............................................................................จาก
สถาบันการศึกษา................................................................  ระดับผลการเรียน.............................. .. 
  
 
 ๓. ประสบการณ์ท างาน (การฝึกประสบการณ์สอน/การปฏิบัติงานการสอน) 
     ๓.๑ สถานที่............................................................ระยะเวลา.................................................. ..... 
เอกสารอ้างอิง........................................................................................................................ 
     ๓.๒ สถานที่............................................................ระยะเวลา.................................................. ..... 
เอกสารอ้างอิง........................................................................................................................  
     ๓.๓ สถานที่............................................................ระยะเวลา.................................................. ..... 
เอกสารอ้างอิง........................................................................................................................  
     ๓.๔ สถานที่............................................................ระยะเวลา.................................................. ..... 
เอกสารอ้างอิง................................................................................................................ ........ 
 
 
 ๔. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่.....................บ้าน...............................ต าบล. ...................... 
อ าเภอ................................................ จังหวัด......................................................  
 
 
 ๕. เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม (มีผู้รับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้/เกียรติบัตร) 
   มีเกียรติบัตร/หนังสือรับรองจากผู้เชื่อถือได้  
                          ผู้รับรองต าแหน่ง....................................................... 
                          สถานที่ปฏิบัติงาน................................................................................... .......................... 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก 
-  ส าเนาผลการเรยีน 

-  หนังสือรับรองประสบการณ์ 

-  ส าเนาทะเบียน(ปัจจุบัน) 

- หนังสือรับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้/เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 

 
ที่.................../2563       โรงเรียน........................................... 
         ที่อยู่.................................................. 
 

ข้าพเจ้า.....................................................................  ต าแหน่ง........................................................ 
โรงเรียน.....................................................อ าเภอ..................................................สังกัด............................................. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว........................................................................... วุฒ.ิ................................................ 
วิชาเอก.................................................................. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหรือฝึกประสบการณ์ฝึกสอน..........................................................
โรงเรียน..........................................อ าเภอ..........................................สังกัด.......................................................ตังแต่
วันที่.......เดือน..................พ.ศ........ถึงวันที่............เดือน..................พ.ศ................รวมทั้งสิ้น.........ปี.................เดือน 
 
   ออกให้ไว้   ณ  วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ.................. 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรอง 
        (...............................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

 
 
 
 
หมำยเหตุ   ประทับตราสถานศึกษาล้อมรอบลายมือชื่อผู้รับรองด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือรับรองควำมประพฤติดี มคีุณธรรม จริยธรรม 

 
เขียนที่............................................................ 
....................................................................... 

 
 
     วันที่..................เดือน...............................พ.ศ....................... 
  
  ข้าพเจ้า.....................................................................อาชีพ........................................... ............ 
ต าแหน่ง.........................................................สถานที่ท างาน................................................. ................. 
เลขที่............หมู่ที่............ต าบล....................................อ าเภอ.................... .......จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์......................................................... ............................ 
  มีความเก่ียวข้องกับผู้สมัครเป็น............................................................................................. 
ขอรับรองว่า นาย / นาง / น.ส. ........................................................................................สมัครสอบแข่งขันเป็น 
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒               
ในกลุ่มสาขาวิชาเอก..................................................................... เป็นผู้มีความประพฤติ ดังนี้ 
............................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
        ลงชื่อ.................................................... 
      (...............................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. กรุณาแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              ๒. ผู้รับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้ จาก ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/นายอ าเภอ/
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
 
 




