
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

............................................ 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ มีควำมประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง พ่ีเลี้ยง จ ำนวน ๑ อัตรำ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจ
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกำศคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำน
รำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ค ำสั่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำน
แทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ลงวันที่   ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นส ำนักเขตงำนพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

๑.ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
          ๑.๑  กลุ่มงำน บริกำร    

          ๑.๒  ชื่อต ำแหน่ง พี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนบ้ำนสูงเนินสำมัคคี  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
                  - วุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) และประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย 
(ม.6) หรือเทียบเท่ำ ค่ำตอบแทน 10,430 บำท/เดือน 
        - วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรที่มีหลักสูตรก ำหนดระยะเวลำ
กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ต่อจำกวุฒิ
ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ ค่ำตอบแทน 11,280 บำท/เดือน 
         - วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค(ปวท.) ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง(ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญำ  หรือประกำศนียบัตรของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มีหลักสูตรก ำหนดระยะเวลำกำรศึกษำกำรศึกษำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี ต่อจำกวุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ต่อจำกวุฒิ
ประกำศนียบัตรมัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่ำ ค่ำตอบแทน 13,010 บำท/เดือน 
         - วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรของส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ ที่มีหลักสูตรก ำหนดระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ค่ำตอบแทน 13,800 บำท/เดือน 
 โดยมีขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติดังนี้ 
         1.๒.1  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก กำรเรียนกำรสอน และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย โดยนบัผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
          1.๒.2  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
          1.๒.3  ปฏิบัติงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ 
          1.๒.4  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

/๑.๒.๕ ปฏิบัติงาน... 
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          1.๒.5  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีดีรับมอบหมำย 
          ๑.๓  สิทธิประโยชน ์ตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

           ๑.๔  ระยะเวลำกำรจ้ำง ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๒.๑.๑  มีสัญชำติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
   ๒.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
   ๒.๑.4  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
   ๒.๑.5  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

2.1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
   ๒.๑.๘  ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
   2.1.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
   2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
   2.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 
   2.1.14 ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร ตำมค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่องห้ำมภิกษุ สำมเณร
เรียนวิชำชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2538 
   อนึ่ง กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกมีวุฒิสูงกว่ำวุฒิที่ประกำศรับสมัคร หำกได้รับกำร
คัดเลือกและสั่งจ้ำงจะขอให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่สูงกว่ำประกำศรับสมัครไม่ได้  
 ๓. การรับสมัครสอบ 
  ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถึง 
วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน  2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร ระบบ
จะท ำกำรปิดรับสมัครใน เวลำ ๒๔.๐๐ น. กำรสมัครด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
   (1)  เปิดเว็บไซต์ http://sakon2.thaijobjob.com เลือก “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป” เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ” 
   (2)  กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด
ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 

/(๓) พิมพ์แบบ... 
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   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 จ ำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสำมำรถ
เข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล
ในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  3.2  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินไปช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  ที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒  พฤศจิกายน  2563 ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  3.3  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ๒30 บำท ซึ่งประกอบด้วย 
   1)  ค่ำธรรมเนียมสอบ  จ ำนวน ๒00 บำท 
   2)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต  จ ำนวน 30 บำท 
   ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3.4  ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบโดยจะ
ก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  ซึ่งผู้สมัครสอบสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนะของกำรช ำระเงินและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ ำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ 
http://sakon2.thaijobjob.com ในวันที่ ๑๓  พฤศจิกำยน  2563  เป็นต้นไป   

4.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
  ๔.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบ  โดยจะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภายในวันปิดสมัคร
สอบ คือวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี ้กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรหรือหลักสูตรขั้น
ประกำศนียบัตรของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 
  4.๓  กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น  ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ  และรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว  ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2544  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น  หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ 137 
  4.๔  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริงในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน  ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตำมประกำศรับสมัครสอบ  หรือเอกสำรปลอม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 จะถือ
ว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  
ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสำรปลอม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จะด ำเนินกำร
ทำงคดีอำญำต่อไปด้วย  

5.  การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำร
สรรหำและเลือกสรร วัน เวลำ  สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ๑ ทำงเว็บไซต์ http://sakon2.thaijobjob.com  และเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำ
สกลนคร เขต 2 http://www.sakon2.go.th 

/๖ หลักสูตร... 

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


-๔- 
 

 6.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒  จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียนและกำรสัมภำษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
                    6.๑  ภำค ก ควำมรอบรู้ โดยกำรสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
  6.๒ ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ให้ประเมินด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ (รำยละเอียดหลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒ ) 
 7.  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
   (1)  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือบัตรอื่นที่ทำง
รำชกำรออกให้  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  13 หลักชัดเจน หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวแสดงตน
ในกำรเข้ำสอบกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
   (2)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน  1 ปี ขนำด 1 * 1.5 นิว้ และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (3)  ส ำเนำใบประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่ำส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีออกโดยสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จ ำนวน 1 
ฉบับ  
   (๔)  ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) จ ำนวน 1 ฉบับ 
   (๕)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
   (๖) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ 
ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน  
   (๗)  ส ำเนำหลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล(ใน
กรณีชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่และ
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 ๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
           ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละห้าสิบและคะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  
                    กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ก. มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 
 ๙.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
       ๙.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามล าดับคะแนน ตามข้อ ๘ ทำงเว็บไซตh์ttp://sakon2.thaijobjob.com และเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร
ประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 http://www.sakon2.go.th  
            ๙.๒  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและ
เลือกสรร  เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลือกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๙.๒.๑  ผู้นั้นได้รับการจ้างไปแล้ว 
   ๙.๒.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 

/๙.๒.๓ ผู้นั้นไม่มา... 

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


-๕- 
   ๙.๒.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

  ๙.๒.๔  ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่ก าหนด 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
        ๑๐.๑  จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งแรก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
การคัดเลือก โดยก าหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ตามกรอบอัตราพนักงานราชการ รอบท่ี ๕ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) โดยใช้ประกาศฯขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง 
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่จะต้องทราบประกาศ
การขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร  
                  ๑๐.๒ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
          
                   ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นำยวิวัฒน์  สมำนชำติ) 
รองผู้อ ำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑) 
 

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
ก าหนดการ วันด าเนินการ 

๑. ประกำศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวัน ๓๐  ตุลำคม ๒๕๖๓ 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

(รับสมัครทำงระบบออนไลน์) 
๓. ประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
๔. สอบข้อเขียน/สอบสัมภำษณ์ 

- ภำค ก ควำมรอบรู้ โดยกำรสอบข้อเขียน 
- ภำค ข สัมภำษณ์ 

วัน ๑๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ 
(เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบจะแจ้งให้
ทรำบในประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรร) 

๕. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
๖. รำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง วันที่ ๑๙  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ   ๑.  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม หรือตำมค ำสั่ง  หรือมำตรกำร ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  จำกหน่วยงำนหรือต้นสังกัด 
      ๒.  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต้องปฏิบัติตำมำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  ในวันสอบอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
   ๒.๑  ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ำกำกอนำมัยในกำรติดต่อและกำรสอบ 
   ๒.๒  ให้ผู้สมัครเว้นระยะทำงสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลำกำรสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๒ ) 

 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง พี่เลี้ยง 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
............................................................................................. ........................... 

๑. ภำค ก. ควำมรอบรู้ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
ให้ทดสอบควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถท่ัวไป ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนดังนี้  
๑.๑  ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำและควำมสำมำรถในกำรคิด สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
๑.๒  สังคม  เศรษฐกิจ กำรเมืองและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ 
๑.๓  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๑.๔  กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก  
๑.๕  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑.๖  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ส ำหรับเด็ก ๓-๖ ปี 
๑.๖  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๗  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

๒.  ภำค ข  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ 
สังเกตตรวจสอบเอกสำร หรือวิธีกำรอ่ืนที่เหมำะสม โดยประเมินจำก 
  ๒.๑  ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ   

๒.๒  บุคลิกลักษณะ 
  ๒.๓  กำรมีปฏิภำณ ท่วงทีวำจำ   

๒.๔  เจตคติและอุดมกำรณ์ 
  ๒.๕  กำรมีไหวพริบปฏิภำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 


