
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก
เร่ือง รับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ป ีพ.ศ. ๒๔๖๒ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เข้ารัชราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีการ 
คัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ 

ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ซ่ึงทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏินัติหน้าท่ี 
สอนตามคำส่ังหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
โดยมีภาระงานการสอนที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ คาบ หรือ ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหนังลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/  
ว ๓๖๘๒ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคร้ังท่ี 
๖/ ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ตำแหน่งท่ีจะตำเนนิการคดัเลือกเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๓๖ อัตรา รายละเอียดเอกฝ็าร ๑ แนบท้าย 

ประกาศนี้ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

๑.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ข้ัน ๑๕,๐๕๐ บาท
๑.๒ ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท
๑.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก

วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท

รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ ที่จะดำเนินการคัดเลือก 

รายละเอียดกลุ่มวิชาเอกลาร ๓ ท้ายประกาศน้ี

๒. คุณลมบัดของผู้มีสิทธิลมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๒.๒ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ ที่กำหนดท้ายประกาศ

/ ๒.๓ มีใบอนุญาต...
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๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ียังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอบุม่ติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

๒.๔ ป้จจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากร 
อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ชอง 
สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
ตามคำส่ังหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
(การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีสอนให้นัขระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐานเท่าน้ัน)

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน 
จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเช้าระบบบัญชีของสถานศึกษา 
และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีทางราขการกำหนด หรือเงินรายได้อ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบ 
ว่าด้วยการน้ัน

๒ .๕ มีภาระงานการสอนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐานกำหนดต้องมี 
ตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิปีติการสอน ให้นับต้ังแต่วันท่ี 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว

กรณีคุณวุฒิท่ีผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเปีนคุณวุฒิซ่ึงไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร 
ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน 7โลก50โ1(ว1; ชองผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒0๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0๒0๖.๖/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖0 ทั้งนี้ กศจ.พิษณุโลก เปีนผู้ดำเนินการตรวจสอบ 
และพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒0๖.๖/ว ๔ ลงวันท่ี ๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อน่ึง เพื่อประโยชน์และสิทธึ๋ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิตให้ผู้สมัครดำเนินการ 
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานท่ีใช้แสดงหรือ 

ให้การรับรองว่าคุณวุฒิชองผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามท่ีระบุไว้ใน 
ประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาท่ีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาช้ีแจงรายละเอียดใน "โโลก50โ1|ว1:
เปีนรายวิชาว่า รายวิชาท่ีผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างท่ีสามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้ รายวิชาท่ีนำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร 

๒.๖ ไม่เปีนพระภิกษุสามเณร

๓. วัน เวลา และลถานท่ีรับลมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครและประสงค์สมัครเช้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่ปฏิบัติการสอน 

อยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร และปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร โดยขอรับใบสมัครได้ท่ีสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพิษณุโลก หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ ผพผ.เว^โท๐6 .30.ปา และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ีสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ (เวลา 0๘.๓0 - ๑๒.00 น.และเวลา ๑๓.00 -  ๑๖.๓0 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรคัพห์ 0๕๕ -  ๓0๑๒๒๕

/ ๔. เอกสาร...
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๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
เอกศารที่แสดงในการสมัครคัดเลือกรายการที่ ๔.๒ -  ๔.๙ ให้มีฉบับจริงแสดง และฉบับสำเนา 

อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องคัวยตนเองทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารรายการท่ี ๔.®๒ - ๔.®๕ ให้ 

ผู้อำนวยการสถานสิกษาเป็นผู้รับรอง และสำเนาเอกสารทุกรายการ ต้องเรียบร้อยสม‘ถูรณ์ ในวันสมัคร ดังน้ี
๔.๑ ใบสมัครดัดเลือกตามแบบท่ีกำหนด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยมี 

ผู้บังคับบัญชาข้ันต้นของผู้สมัครดัดเลือก ลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก
๔.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีระบุว่าไต้ศึกษาสำเร็จครบตามหลักสูตรและ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซ่ึง ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณวุฒิสำหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปีดรับสมัคร 
ดัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (7โลกร0โแวป ระบุสาขาวิขาเอกที่จะสมัคร ซ่ึงได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเป็ดรับสมัครดัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิขาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ล้ามี) ฉบับจริง 
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ียังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมิติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครดัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง 

พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ บัตรประจำตัวประขาซน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เข่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ ซ่ือสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง 
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ขุด

๔.๙ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ 
สถานพยาบาลของเอกซน ท่ีออกให้!,ม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๙

๔.๑๐ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
และถ่ายคร้ังเดียวกัน จำนวน ๓ รูป

๔.๑๑ หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง (ตามแบบที่แนบท้าย 

ประกาศ) ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๒ ตารางสอน หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๔ คาบหรือ ๔ ข้ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ ซ่ึงรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๑๓ แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาคำส่ังหรือ 

สำเนาสัญญาจ้าง ที่แสดงว่ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน 
แต้วไม่น้อยกว่าสามปี เท่านั้น นับถึงวันรับสมัครดัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองสำเนา 

จำนวน ๑ ขุด
๔.๑๔ กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีจ้าง 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๖ ระเบียบสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินรายได้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑) ประกอบคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ขุด

/ ๔.๑๔ แบบประเมิน...



- ๔ -

๔.๑๕: แบบประเมินประวิตและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซ่ึงได้รับการรับรอง 
จากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ี-รัด และคะแนนการประเมินประวัติ 

และผลงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๓ เล่ม
๔.๑๖ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิปีติงาน (ข้อ ๙) ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวข้ีวัด 

และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเป็นผูป้ระเมิน 
ใทน้ำฉบับจริงใส่ซองป็ดผนีกประทับตราลับพร้อมลงลายมือข่ือกำกับ ย่ืนพร้อมใบสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครเช้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบความถูกต้องชองเอกสารและหลักฐานท่ีนำมาย่ืน 
สมัครและต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
ใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และหากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครคัดเลือกรายงาน 

ข้อมูลในเอกสารการสมัครโดยเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินให้คะแนน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเช้ารับการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆมิไต้

๕. การย่ืนใบสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๔ และ 

ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง และสำเนาเอกสารทุกฉบับ ตามท่ีกำหนดใน 
ข้อ ๔ และครบสมบูรณในวันสมัคร ท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี ๑๘ -  ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ในเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา 
๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๖. ประกาศรายข่ือผู้มืสิทธิเช้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายข่ือผู้มืสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๒ 

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ พผ.เว^๓ 06.?๐.1:!า

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มืความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ สังกัดสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด เอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศนี้

๘. วัน เวลา และสถานทีส่อบ ช้อเขียนภาค ก ภาค ข และ ภาค ค (สอบสัมภาษณ)์
๘.๑ วนัและเวลาสอบ

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน /  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันเสาร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๐.๐๐ น. 
เวลา ๑๑.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.

ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
และการปฏิบ้ติของวิชาชีพครู

๔๐ คะแนน 
๔๐ คะแนน

/ภาค ช...



ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน /  เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันเสาร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. 
เวลา ๑๕.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน /  เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันพุธท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันศุกร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประวัติและผลงาน ซ่ึงไต้รับการรับรอง 
จากผู้อำนวยการสถานศึกษา

๕๐ คะแนน

วันอาทิตย์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

๘.๒ สถานท่ีสอบ
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคาร

ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๙. เกณฑ์การตัดสิน
๙.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
๙.๒ กรณื1ด้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ช และ ภาค ค เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ี 
ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้จับสลาก

๑๐. การประกาศผล
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่ีสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดพิษเนุ่โลก หรือทางเว็บไซต์ ท/ท/ท/.!ว^๓๖6 .30.*เา โดยประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับท่ี 
จากผู้!ด้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา

๑©. การบรรจุและแต่งต้ัง
๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลำดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการดัดเลือก 

โดยบรรจุและแต่งต้ังในสถานศึกษาที่กำหนดไวิในประกาศรับสมัครให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศไว้ 
เม่ือครบตามจำนวนท่ีกำหนดแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอันยกเลิก โดยไม่มีการข้ึนบัญชี

๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้ง จะยึดถือประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับ 
การบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีจะต้องสนใจติดตามเพ่ือรับทราบประกาศผล 

การคัดเลือก
๑๑.๓ ผู้ที่มีคุณจุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ายตามประกาศรับสมัคร 

เมื่อได้บรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๑.๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกและไต้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะต้องไต้รับการเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นเวลา ๒ ปี หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอก 
หน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใบหน่วยงานการศึกษาท่ีได้รับ 
การบรรจุและแต่งต้ังไม่น้อยกว่า ๔ ปี

/ ๑๑.๕ หากตรวจสอบ...
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๑๑.๕ หากตรวจสอบภายหลังพบวาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรันสมัคร หรือรายงาน 
ข้อมูลในเอกสารตามข้อ ๔ โดยเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินให้คะแนน คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดพิษณุโลก จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราขการ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 
แล้ว จะต้องยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และอาจต้องถูกดำเนิน 
คดีอาญา และหรือถูกดำเนินการทางวินัยด้วย

๑๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะหมดสิทธิในการบรรจุและแต่งต้ัง กรณีใดกรณีหน่ีง ดังต่อไปน้ี
๑๒.๑ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กำหนด 
๑๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
๑๒.๓ ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปแล้ว 
๑๒.๔ มีการบรรจุและแต่งตั้งครบ จำนวน ๓๖ อัตรา ตามประกาศนี้ 

๑๒.๕ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้คัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และ 
หากได้รับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นผู้ถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ 
ใด ๆ ไม่ได้

๑๓. ระเบยีบและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบ
๑๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ท่ีไม่มีวัสดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นโลหะ 

(เช่นกระดุม เข็มขัด เปน็ด้น) และไม่สวมเคร่ืองประดับทุกชนิด
๑๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานท่ีสอบในวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข ก่อนเวลา ๐๘.๐0 น.

เน่ืองจากต้องผ่านการตรวจด้นก่อนเข้าห้องสอบ
๑๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาซน หรือแสดง 

ใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตรอ่ืนท่ีหน่วยงานของรัฐออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏ 
ในบัตร ต่อกรรมการกำกับห้องสอบ

๑๓.๔ ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิขาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาน้ัน แต่สำหรับการสอบวิชาแรก 
ในตอนเข้า ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไมได้รับอนุญาตให้สอบวิชาน้ัน เว้นแต่มีเหตุความ 
จำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบพิจารณาอนุญาต

๑๓.๕ ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เคร่ืองคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ

๑๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อพิงคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๑๓.๘ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกํไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕โดยให้ยกเลิกความใน ๔.๑๐ ของ ข้อ ๔ แห่งระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใข้ความต่อไปน้ีแทน
“ ๔๑๐ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ”

๑๓.๙ ผู้เข้าสอบรายใดท่ีทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบในวิชาน้ัน  ๆ ต้องอยู่ในห้องสอบ 
จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังทำข้อสอบอยู่

๑๓.๑๐ ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกนอกห้องสอบ โดยเด็ดชาด

/ ๑๔. การดำเนินการ...



๑๔. การดำเนินการคัดเลือก
๑๔.๑ การดำเนินการคัดเลือกเป็นโปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบ 

คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๑๔.๒ การดำเนินการคัดเลือกตามประกาศนี้ หากปรากฏว่ามืการทุจริตหรือส่อไปในทาง 

ไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
พิจารณาแก้!ขหรือยกเลิกการคัดเลือกในคร้ังน้ีได้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายประพฤทฮ๋ึ สุขใย)
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบ้ติหน้าที่แทน 

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก



เอกฝึๆร ๑
ตำแหนง่ท่ีจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ป ีพ.ศ. ๒๔๖๒ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๒)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
จำนวนอัตรา 
ท่ีรับสมัคร

ตำแหน่ง 
เลขท่ี

โรงเรียน/อำเภอ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย/๐๑ ๖ ๖๐๔๑ วัดจันทร์ตะวันออก/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑

๘๙๙ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก/เนินมะปราง พิษณุโลก เขต ๒

๓๔๘๓ บ้านนาหล่ม/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต ๓
๑๔๘๖ บ้านหนองลาน/นครไทย พิษณุโลก เขต ๓

(5)&&(1̂(9) บ้านกกม่วง/นครไทย พิษณุโลก เขต ๓
๑๙๓๐ ศึกษากุลบุตร/พรหมพิราม พิษณุโลก เขต ๓

ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ/๐๒ ( ๓๑๘ รัฐราษฎร์สงเคราะห์/บางระกำ พิษณุโลก เขต ๑
๔๓๐๓ บ้านบึงพร้าว/วังทอง พิษณุโลก เขต ๒

๔๙๓๔๖ ท่าทองพิทยาคม/เมืองพิษณุโลก สพม.เขต ๓๙
๑๒๖๔๐๗ หนองพระพิทยา/วังทอง ลพม.เขต ๓๙

ครูผู้ช่วย ภาษาญี่ป่น/๐๔ ๑ ๔๑๓๐ พิณพลราษฎร์ ฯ/วังทอง พิษณุโลก เขต ๒
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์/๑๑ ๖ ๓๐๗๔ บ้านกร่าง ๆ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑

๒๔๗๐ บ้านเนินมะปราง/เนินมะปราง พิษณุโลก เขต ๒

๔๖๖๔ บ้านเขาสมอแคลง ฯ/วังทอง พิษณุโลก เขต ๒
๔๐๔๔ บ้าน,น้ําพ'ริก/นคร'ไทย พิษณุโลก เขต ๓

๔๐๓๐ บ้านหนองมะคัง ฯ/วัดโบสถ์ พิษณุโลก เขต ๓

๑๓๒๙๔๔ วังทองพิทยาคม/วังทอง สพม.เขต ๓๙

ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ ๒ ๔๒๔๖ บ้านหนองกุลา/บางระกำ พิษณุโลก เขต ๑

๑๓ ๒๔๑๖ ชุมชน ๓ บ้านเนินคุ่ม/บางกระทุ่ม พิษณุโลก เขต ๒

ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา/๑๗ ๓ ๔๘๙๔ บ้านเฃ็ก/วังทอง พิษณุโลก เขต ๒

๑๑๓๗ บ้านท่าสะแก/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต ๓

๔๑๔๔ บ้านห้วยเฮ้ีย/นครไทย พิษณุโลก เขต ๓

ครูผู้ช่วย พลศึกษา/๒๑ ๑ ๔๔๔๗ จ่าการบุญ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑

ครูผู้ช่วย นาฏศิลป๋/๒๖ ๒ ๒๔๙๗ ปอวิทยบางระกำ/บางระกำ พิษณุโลก เขต ๑

(5)(5)̂ (เ̂ (เ̂ ธวเ วังมะด่านพิทยาคม/พรหมพิราม สพม.เขต ๓๙

ครูผู้ช่วย เกษตร/๔๑ ๑ ๔๘๒๒๖ ชาติตระการวิทยา/ชาติตระการ สพม.เขต ๓๙

ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์/๔๐ ๑ ๔๖๙ วัดยางเอน ฯ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑



เอกลาร ๑
ตำแหนง่ท่ีจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก ลงวันท่ี ๒๗ มิลุนายน ๒๕๖๒)

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
จำนวนอัตรา 
ท่ีรับสมัคร

ตำแหน่ง 
เลขท่ี

โรงเรียน/อำเภอ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา
ครูผู้ช่วย ปฐมวัย,อนุบาลศึกษา ๗ ๗!อ๖ วัดศรีวิสุทธาราม ฯ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑

/ ๕๕ ๑๐๐๔ สะพานที่ ๓/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑
๒๑๐๑ วัดศรีรัตนาราม ฯ/เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เขต ๑

๔๒๖๖ พิณพลราษฎร์ ฯ/วังทอง พิษณุโลก เขต ๒
๓๔๓๖ บ้านขวดนํ้ามัน/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต ๓
๑๗๐๓ บ้านบึงวิทยา/พรหมพิราม พิษณุโลก เขต ๓

๑๒๙๙ บ้านเนินทอง/ชาติตระการ พิษณุโลก เขต ๓
ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา/๕๖ ๒ ๕๗๕๐ วัดหนองนาดงกวาง/บางระกำ พิษณุโลก เขต ๑

1)00^ สหภาพแรงงานการไฟฟ้า พิษณุโลก เขต ๓
นครหลวง/นครไทย

รวมท้ังส้ิน ๓๖ อัตรา



เอกฝ็ๆร ๒

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพีอ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นจ้าราชการครู 
และบุคลากรหางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษ?นุโลก ลงวันท่ี ๒๗ มิลุนายน ๒๕๖๒)

ภาค ก ความรอบรู ้และความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความประพฤติและการปฏิบติ้ของวิชาชพีครู
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเร่ืองต่อไปน้ี 
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บีจจุบัน 

๑.๒ นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และฃนบธรรมเนียมประเพณี!ทย 
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔.๑ พระราชบัญญ้ตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ีมเติม 
๑.๔.๒ พระราชบัญญ้ติ'ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๑.๔.๓ พระราชบัญญํติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑.๔.๔ พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๑.๔.๕ พระราชบัญญ้ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๔.๖ พระราชบัญญ้ติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 

๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย 
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ 

๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ©๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 

แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการช้ันเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา



๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย และหรือภาคปฏินัตเก่ียวกับความรูในเน้ือหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวิชาขพี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ 
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

๑. ประวัติและผลงานซ่ึงได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังน้ี

ที่ องคป์ระกอบ/ตวัชีว้ดั ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๑ ประวิตส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารเก่ียวกับ 
ประ,วัติส่'วนตัว และประวิตการศึกษา

๒ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาห่าทาง การส่ือสาร

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร

การมิปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ป้ญหาในเซิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด 
และวิธีแก้ป้ญหาน้ันให้เป็นท่ียอมรับได้

๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก แรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ ท่ีมีต่อ 

วิชาชีพครู



- ๓ -

องคป์ระกอบการประเมนิ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวิชาชพี (ภาค ค.) 
สำหรับการตัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามสืกษา 

พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว เพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษา ตำแหน่งครูผ้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃันพ้ืนฐาน ป ีพ.ศ.๒๔๖๒ 
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศร ๐๒๐๖.๖/ว  ๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๗

(๑) ประวัติและผลงานช่ังไค้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานลืกษา (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวช้ีวัด ดังนี้

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๑ คุณจุฒิการศึกษา (๔ คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสูด
๑. ระดับปริญญาโทข้ึนไป ๕ คะแนน ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว
๒. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ คะแนน

๒ ระยะเวลาปฏิบัติการสอบ (๑๐ คะแนน) พิจารณาจากระยะเวลาท่ีปฏิปีติ
๑. ระยะเวลา ๑๒ ปี ข้ึนไป ๑๐ คะแนน การสอนในสถานศึกษาท่ีระบุตามคำส่ังหรือ
๒. ระยะเวลา ๑๑ ปี ๙ คะแนน สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันนับ
๓. ระยะเวลา ๑๐ ปี ๘ คะแนน ถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของ
๔. ระยะเวลา ๙ ปี ๗ คะแนน ปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไปนับเป็น ๑ ปี)
๕. ระยะเวลา ๘ ปี ๖ คะแนน โดยคำส่ังหรือสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการ
๖. ระยะเวลา ๗ ปี ๕ คะแนน สถานศึกษารับรองระยะเวลาท่ีปฏิปีติ

๗. ระยะเวลา ๖ ปี ๔ คะแนน การสอนในสถานศึกษาน้ัน ๆ
๘. ระยะเวลา ๕ ปี ๓ คะแนน
๙. ระยะเวลา ๔ ปี ๒ คะแนน
๑๐. ระยะเวลา ๓ ปี ๑ คะแนน

๓ สถานท่ีปฏิบัติการสอน (๔ คะแบบ) พิจารณาจากคำส่ังหรือสัญญาจ้าง
๑. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร ๕ คะแนน ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนป็จจุบัน
๒. ปฏิบัติการสอนอยู่บอกจังหวัดท่ีรับสมัคร ๒ คะแนน โดยคำส่ังหรือสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการ
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวข้ึวัด ดังน้ี สถานศึกษารับรอง
๑. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร ๔ คะแนน
๒. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร ๓ คะแนน
๓. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. ๑ คะแนน



ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา

๔ ภูมิลำเนา
๑. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร
๒. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร
หมายเหต สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวช้ีวัด ดังบ้ี
๑. ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร
๒. ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร

(๕ คะแนน)
๕ คะแนน 
๒ คะแนน

๕ คะแนน 
๓ คะแนน

พิจารณาจากการมีข่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
(ทร.๑๔) ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
วัน นับถีงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

๕ ภาระงาบการสอนตามตารางสอบ
๑. ภาระงานการสอน ๑๙ ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ข้ึนไป 
๒. ภาระงานการสอน ๑๒ -  ๑๘ ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 
๓. ภาระงานการสอน ๕ -  ๑๑ ช่ัวโมงหรือคาบ/สัปดาห์

(๕ คะแนน)
๕ คะแนน 
๓ คะแนน 
๑ คะแนน

ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนช่ัวโมง 
หรือคาบท่ีปฏิบ้ติการสอน กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรืยน การจัดประสบการณ์การเรืยนรู้ 
กิจกรรมเนฟูสมรรถภาพผู้เรียบ ในภาค 
เรียนบีจจุบัน ณ วันท่ีสมัครเช้ารับการ 
คัดเลือก
โดยให้แนบตารางสอน ซ่ึงมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ล้าไม่มีหลักฐานให้ ๐ คะแนน)

๖ การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
๑. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาค 

ประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา 
สังกัด สศศ.

๒. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

๓. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ต่ําก'ว่าระดับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือต่ํากว่ากลุ่มสถานศึกษา 
สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๕ คะแนน

๔ คะแนน 

๓ คะแนน

พิจารณาจากคำส่ังแต่งต้ัง หนังสือเชิญ 
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืนใด 
ท่ีแสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการ 
หรือคณะท่างาน ท่ีสูงสุดเพียงระดับเดียว 
จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกซน 
ท่ีจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวช้องกับการจัด 
การศึกษา
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง 
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ ๐ คะแนน)

๗ ผลงาบท่ีเกิดกับผู้เรียน
๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 

หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๒. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจังหวัด 

หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๓. ตากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 

หรือตากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๕ คะแนน)
๕ คะแนน

๔ คะแนน 

๓ คะแนน

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร 
หรือหลักฐานอ่ืนของผู้เรียนท่ีอยู่ในความ 
รับผิดขอบท่ีแสดงว่าได้รับรางวัลจากการ 
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา 
คักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด 
ประสบการณ์ท่ีได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 
ระดับเดียว
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง 
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ ๐ คะแนน)



- ๕ -

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
๘ ผลงาบท่ีเกิดกับตนเอง

๑. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 
หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

๒. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจังหวัด 
หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

๓. ต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 
หรือต่ํากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(๔ คะแนน)
๕ คะแนน

๔ คะแนน 

๓ คะแนน

พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบัตร 
หรือหลักฐานอ่ืนชองผู้สมัครท่ีแสดงว่าได้รับ 
รางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริม 
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด 
ประสบการณ์ท่ีได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 
ระดับเดียว
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง 
(ถ้าไม่มีหลักฐานให้ ๐ คะแนน)

๙ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบ้ตงาน(ประเมินโดยทางลับ)
ในหัวข้อดังต่อไปน้ี
๑. การอุทิศเวลาให้ราชการ
๒. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
๓. การมีมบุษยสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน
๔. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

(๔ คะแนน) พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม 
วิธีการ
๑. ผู้สมัครดาวนํโหลดแบบประเมินตาม 
แบบท่ี สพฐ.กำหนด จากเว็บไซด์ 
เาบ;!ว//[ว6โ50กก6เ..๐เว60.รู0.1;1า หรือ 
เว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำการ 
ประเมิน
๒. ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผู้สมัครเข้า 
รับการคัดเลือกตามรายการประเมินและทำ 
สำเนาแบบประเมิน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. ให้นำแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองบัด 

ผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมิอช้ีอ 
กำกับ และเก็บสำเนาแบบประเมินไว้ท่ี 
สถานศึกษา
๔. ผู้สมัครนำผลการประเมินย่ืนพร้อมใบ 
สมัครท่ี กศจ. หรือ ก.ค.ศ. สศศ.
ท่ีประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี 
๔. กศจ. หรือ ก.ค.ศ. สศศ. นำผลการ 
ประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตาม 
องค์ประกอบและดัวช้ีวัดอ่ืน

หมายเหตุ ๑. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง 
เป็นผู้รับรองเอกสารหลักฐานและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

๒. ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวซี้วัด ย่ืนพร้อม 

ใบสมัครที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์เข้ารับ 
การคัดเลือกแล้วแต่กรณี



สำหรับประเมินผูล้มัครุเขา้รับการคดัเลือก

แบบประเมนิพฤติกรรมการปฏบัิตงิาน (ข้อ ๙)
ตามองคปัระกอบการประเมนิ คัวช้ัวัด และคะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวิชาชพี (ภาค ค.) 

ในการคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการติกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการติกษาช้ันพ้ืนฐาน ป ีพ.ศ.๒๕๖๒

คํๆช้ีแจง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จำนวน ๒ ฉบับ)
ซ่ือ -  ซื่อสกุลผู้รับการประเมิน..........................................................ตำแหน่ง...................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน...............................................................สังกัด.................................................................

ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกที่ ( ) กศจ.พิษณุโลก
( ) อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส่วนท่ี ๒ ให้ผู้ประเมินทำเคร่ืองหมาย พัไนซ่องระดับการปฏิบัติ ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการประเมินที่ 
ตรงกับพฤติกรรมการทำงานของผู้รับการประเมิน

รายการประเมิน

ระดับการปฏิบติั

(๑)
มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออกระดับ 
มากที่สุด(๕ 

คะแนน)

(๒)
มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออก 
ระดับมาก(๔ 

คะแนน)

(๓)
มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออกระดับ 
ปานกลาง 
(๓คะแนน)

(๔)
มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออกระดับ 
ระดับน้อย(๒ 

คะแนน

(๕)
มีพฤติกรรมที่ 

แสดงออกระดับ 
น้อยที่สุด(๑ 

คะแนน)
๑.การอุทิศเวลาให้ราชการ

๒.ขยัน อดทน รับผิดขอบ

๓.การมีมนุษยสัมพันธ์กับ 
เพ่ือร่วมงาน

๔.การดำรงชีวิตอย่าง 
เหมาะสม

๕.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
ชุมซน สังคม

รวมคะแนน
ผลการประเมิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)+(๕) ^ ................................ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕

(ลงซ่ือ)........................................................ผู้ประเมิน
( .........................................................................."...)

ตำแหน่ง.......................................................
วันที.่.......... เดือน................................พ.ศ.๒๕๖๒



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการสืกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาช้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ -  วันพุธท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

(ใม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔. ประเมินประวิติและผลงาน ระหว่างวันพุธท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ -  วันศุกร์ท่ี 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก ความรอบร้ และความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ความประพฤติและการปฏิมัติของวิชาชีพครู

ภาค ข ความร้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง

วันเสาร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

)

๖. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๗. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



เอกสาร ๓

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ใบการคดัเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีีมี่ความจำเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ป ีพ.ศ. ๒(ะ๖๒ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษเถุโลก ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

รายละเอียดกลุ่มวิชาเอกทีเ่ปีครับสมคัรคดัเลือก กรณีผู้สมัครสอบ มีวุฒิ กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาชาวิชาเอก 
ที่เป็นเอกคูให้เลือกสมัครสอบแข่งชันในกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก เพียงเอกใดเอกหน่ีงเท่าน้ัน

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตราท่ี 
ประกาศรับสมัคร

รหัสวิชา

ครูผู้ช่วย ๑.กลุ่มวิชาภาษาไทย 
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๒ การสอนภาษาไทย,วิธีการสอนภาษาไทย 
๑.๓ ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๑.๔ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
๑.๕ ภาษาและวรรณคดีไทย 
๑.๖ วรรณคดีไทย 
๑.๗ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
๑.๘ ภาษาไทยและการส่ือสาร,ภาษาไทยธุรกิจ 
๑.๙ การศึกษาภาษาไทย,การศึกษาและภาษาไทย 
๑.๑๐ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑.๑ -  ๑.๙

๖ ๐๑

ครูผู้ช่วย ๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

๒.๑ ภาษาอังกฤษ 
๒.๒ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒.๓ การสอนภาษาอังกฤษ,วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๒.๔ วรรณคดีอังกฤษ,ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
๒.(ะ ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร,ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
๒.๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล
๒.๗ ภาษาอังกฤษศึกษา,ภาษาอังกฤษและการแปล
๒.๘ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๒.๙ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๒.๑๐ การศึกษา (อังกฤษ)
๒.๑๑ ภาษาอังกฤษ -  ภาษาไทย 
๒.๑๒ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๑๓ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๒.๑ -  ๒.๑๒

& ๐๒



๒ -
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตราท่ี 

ประกาศรับสมัคร
รหัสวิชา

ครูผู้ช่วย ๓. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุน

๓.๑ ภาษาญ่ีป่น
๓.๒ การสอนภาษาญ่ีปุน
๓.๓ การสอนภาษาญ่ีป่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

๓.๔ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ
วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๓.๑ -  ๓.๓

๑ ๐๔

ครูผู้ช่วย ๔.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
๔.๑ คณิตศาสตร์ 
๔.๒ การสอนคณิตศาสตร์ 

๔.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
๔.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา,คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
๔.๔ คณิตศาสตร์ประยุกต์,คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
๔.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์ 
๔.๗ สถิติ,คณิตศาสตร์ 
๔.๘ สถิติคณิตศาสตร์ 
๔.๙ สถิติประยุกต์

๔.๑๐ คณิตศาสตร์ -  วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ -  เคมี 
๔.๑๑ วิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ -  ฟิสิกส์ 
๔.๑๒ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์ -  ชีวะ 
๔.๑๓ การศึกษาแขนงคณิตศาสตร์
๔.๑๔ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๔.๑ -  ๔.๑๓

๖ ๑๑

ครูผู้ช่วย ๔.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๔.๑ วิทยาศาสตร์
๔.๒ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป , วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
๔.๓การสอนวิทยาศาสตร์,การสอนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
๔.๔ วิทยาศาสตร์ศึกษา,การศึกษาวิทยาศาสตร์
๔.๔ วิทยาศาสตร์ -  เคมี, หลักสูตรและการสอนเคมี

๔.๖ วิทยาศาสตร์ -  ชีววิทยา, การสอนชีววิทยา, จุลชีว
๔.๗ วิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ -  วิทยาศาสตร์
๔.๘ วิทยาศาสตร์ -  ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์
๔.๙ วิทยาศาสตร์ศึกษา,การศึกษา(วิทยาศาสตร์)
๔.๑๐ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ , กายภาพ 
๔.๑๑ การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๔.๑๒ การสอบวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

๔.๑๓ การมัธยมศึกษา -  การสอนวิทยาศาสตร์ 
๔.๑๔ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังคู่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๔.๑ -  ๔.๑๓

๒ ๑๓



๓ -
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตราท่ี 

ประกาศรับสมัคร
รหัสวิชา

ครูผู้ข่วย ๖.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

๖.๑ สังคมศึกษา,การสอนสังคมศึกษา 
๖.๒ การสอนประวัติศาสตร์,การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม
๖.๓ การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๖.๔ ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
๖.๔ พัฒนาสังคม,การพัฒนาชุมชน

๖.๖ สังคมศาสตร์,มนุษยศาสตร์
๖.๗ พัฒนามนุษย์และสังคม,บริหารทรัพยากรมนุษย์
๖.๘ สังคมวิทยา,มนุษย์วิทยา
๖.๙ ไทยคดีศึกษา, ไทยศึกษา
๖.๑๐ รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารรัฐกิจ
๖.๑๑ สังคมศาสตร์การพัฒนา,ทางสังคมสงเคราะห์
๖.๑๒ สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา
๖.๑๓ วัฒนธรรมศาสตร์,วัฒนธรรมศึกษา
๖.๑๔ ประวัติศาสตร์ตะวันออก,ประวัติศาสตร์ตะวันตก

๖.๑๔ พุทธศาสตร์,จริยศึกษา
๖.๑๖ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท่ีงค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๖.๑ -  ๖.๑๔

๓ ๑๗

ครูผู้ช่วย ๗.กลุ่มวิชาพลศึกษา 
๗.๑ พลศึกษา
๗.๒ การสอนพลศึกษา,การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

๗.๓ การแกและการจัดการกีฬา,สันทนาการ 
๗.๔ สุขศึกษาและพลศึกษา,พลานามัย 
๗.๔ วิทยาศาสตร์การกีฬา (การแกและการจัดการกีฬา)
๗.๖ วิทยาศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๗.๗ การศึกษา (พลศึกษาและสุขศึกษา)

๗.๘ พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
๗.๙ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๗.๑๐ ศึกษาศาสตร์ -  พลศึกษา
๗.๑๑ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท่ีงค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๗.๑ -  ๗.๑๐

๑ ๒๑



๔ -
ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตราท่ี 

ประกาศรับสมัคร
รหัสวิชา

ครูผู้ช่วย ๘. กลุ่มวิชานาฏศึลฟ้ 

๘.๑ นาฏศิลป๋,นาฏดุริยางค์คีตศิล,ป๋ศึกษา 

๘.๒ นาฏศึลป้ไทย,นาฏศิลฟ้สากล 

๘.๓ นาฏศึล,ป๋และการละคร 
๘.๔ นาฏยศึลป๋,นาฏยศึลฟ้สากลศึกษา 
๘.๔ นาฏยศาสตร์
๘.๖ นาฏศิลฟ้และการแสดง,ประยุกต์ศึลปศึกษา 
๘.๗ นาฏศิลฟ้ไทยศึกษา,นาฏศิล,ป๋สากลศึกษา 
๘.๘ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๘.๑ -  ๘.๗

๒ ๒๖

ครูผู้ช่วย ๙.กลุ่มวิชาเกษตร
๙.๑ เกษตร,เกษตรศาสตร์,เกษตรกรรม
๙.๒ เกษตรศึกษา
๙.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

๙.๔ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร,เทคโนโลยีเกษตร
๙.๔ อุตสาหกรรมเกษตร
๙.๖ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๙.๑ -  ๙.๔

๑ ๔๑

ครูผู้ช่วย ๑๐.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๑ คอมพิวเตอร์ศึกษา,คอมพิวเตอร์การศึกษา 
๑๐.๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
๑๐.๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๐.๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

อุตสาหกรรม
๑๐.๕ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๖ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐.๗ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๑๐.๘ เทคโนโลยีทางการศึกษาส่ือสาร 1 เทคโนโลยีและ 

สารสนเทศ
๑๐.๙ ศาสตร์คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์กราพิก 
๑๐.๑๐ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑๐.๑ -  ๑๐.๙

๑ ๔๐



ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวนอัตราท่ี 
ประกาศรับสมัคร

รหัสวิชา

ครูผู้ช่วย ๑๑.กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 
๑๑.๑ การปฐมวัยศึกษา,ปฐมวัยศึกษา 
๑๑.๒ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑๑.๓ การศึกษาปฐมวัย,การปฐมวัย,การปฐมวัยศึกษา 
๑๑.๔ อนุบาล,อนุบาลศึกษา,การอนุบาลศึกษา 
๑๑.(ะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๖ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท้ังค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑๑.๑ -  ๑๑.๕

๗ ๕๕

ครูผู้ช่วย ๑๒.กลุ่มวิชาประถมศึกษา 

๑๒.๑ การประถมศึกษา,ประถมศึกษา 
๑๒.๒ การศึกษาช้ันพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา)
๑๒.๓ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงหรือ 

วิชาเอกท่ีงค่ตรงตามซ่ือสาขาวิชาเอกตามข้อ ๑๒.๑ -  ๑๒.๒

๒ ๕๖

หมายเหตุ

๑. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ําว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.กำหนดเป็น 
คุณสมปติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงให้ผู้สมัครแนบหลักฐานหนังสือท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ในวันสมัครด้วย 
โดยสามารถสืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูท่ี ก.ค.ศ.รับรอง (ระบบเดิม) บญ.: เา^[ว://ฤนลช^ลบ๐ก.๐ ^ [ว ^ ๐■ษา 
และระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ระบบใหม่) บญ.: เา1บ ุว : / / ฤ บ ล ล บ ๐ก60.๐1:6[ว(:.3๐.'(:}า

๒. วิชาเอกตามข้อ ๑ -  ข้อ ๑๒ ให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญา สาซาวิชาเอกท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืน 
ในกลุ่มวิชาเอกดังกล่าว ซ่ึง ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน

กรณีผู้สมัครสอบนำหลักฐานท่ีไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก 
ประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาท่ีศึกษาตาม 7โลกร๓ !วณั้งหมด ตามแนวปฏิบัติหนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๙ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปีต้องศึกษาเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาน้ัน  ๆใน 

ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
อน่ึง เพ่ือประโยชน์และสิทธิชองผู้สมัคร ในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัครดำเนินการ 

ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพ่ือขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานท่ีใข้แสดงหรือ 
ให้การรับรองว่าคุณวุฒิชองผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ไต้ระบุไวิในประกาศ 
รับสมัคร โดยให้สถาบันการศึกษาท่ีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาช้ีแจงรายละเอียดใน 7โลกร๐าเว1: เป็นรายวิชาว่ารายวิชา 
ท่ีนำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร



หนงัสือรับรองการปฏิบัติงานการศอน

หนังสือฉบับน้ืไห้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางลาว............................................................
วุฒิ (ตัวย่อ)........................................... สาขาวิชาเอก...........................................................ผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมี 

ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ป้จจุบันได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีไนตำแหน่ง

0  พนักงานราชการ โรงเรียน............................................. สังกัด...................
0  ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.......................................... สังกัด.

0  ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน............................ สังกัด.
0  ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลาม โรงเรียน................................. สังกัด
0  ลูกจ้างประจำ โรงเรียน..........................................สังกัด
0  พนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียน............................................. สังกัด...........
0  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ โรงเรียน......................................... สังกัด.
0  ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน............................ สังกัด

0 อ ื ่นๆระบ ุ ......................................................................................... สังกัด..

โรงเรียน................................................................ อำเภอ........................................................
สังกัด สพป./สพม............................................. ตั้งแต่วันท่ี............... เดือน............................. พ.ศ..........
ถึงวันท่ี...............เดือน.............................. พ.ศ................... รวมทั้งสิ้น...........ป .ี..............เดือน............ วัน

(นับถึงวันปีดรับสมัครวันสุดท้าย) และมีภาระงานการศอนไฝน้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ให้ไว้ ณ วันที่.............เดือน........................... พ.ศ....................

(ลงช่ือ).............................................................

(..............................................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................

หมายเหตุ ให้แนบส์าเนาตารางสอน



หนังสือรับรองกรณจ้ีางจากเงินรายได้ของสถานสีกษา

ท่ี ศธ................. /. โรงเรียน..............................
อำเภอ...................... จังหวัด

หนังสือฉบับน้ื1ห้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................
วุฒิ (ตัวย่อ)...................................................สาขาวิชาเอก............................................................... ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเสือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมี 
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป็จจุบันเป็นอัตราจ้าง/ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ซ่ึงจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจาก 
การให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินชองสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้ 

จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อ่ืน ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น)

โรงเรียน.............................................................อำเภอ............................................
สังกัด สพป./สพม.............................................ตั้งแต่วันท่ี............... เดือน..............................พ.ศ..........

ถึงวันท่ี...............เดือน............................... พ.ศ.................. รวมทั้งสิ้น............ป ี..............เดือน............ วัน
(นับถึงวันปีดรับสมัครวันสุดท้าย)

ให้ไว้ ณ วันที่............. เดือน......................... พ.ศ.....................

(ลงซ่ือ)................................................................

(..............................................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................

หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการจ้างเหมาด้วยเงินรายได้ชองสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเงิน
ท่ีสถานศึกษาได้รับไว้ โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีชองสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมาย 
หรือระเบียบท่ีทางราชการกำหนด



แบบรายงานระยะเวลาการปฏิน้ติหน้าที่การสอน
แนบใบสมัครประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ 

ของสถานศึกษา พนักงานราขการ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา 
บริการ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราซการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข่ือ -  ขื่อสกุล.........................................................................................................
ตำแหน่ง 0  พนักงานราชการ โรงเรียน.............................................. สังกัด.................

0  ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.......................................... สังกัด.
0  ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน  ..................... สังกัด,
0  ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลาม โรงเรียน................................. สังกัด
0  ลูกจ้างประจำ โรงเรียน..........................................สังกัด...........................
0  พนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียน............................................. สังกัด...........
0  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.......................................... สังกัด.
0  ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน.............................สังกัด

โรงเรียน....................................................... อำเภอ................................สังกัด
รายละเอียดการปฏิบ้ติหน้าที่การสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ลงนามรับรอง
ที่ โรงเรียน/สพป./สพม. ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี รวมเวลา ปี/เด ือน/ 

วัน

1 (............................... )
ผอ.รร........................

2 (............................... )
ผอ.รร........................

3 (............................... )
ผอ.รร........................

4 (............................... )
ผอ.รร........................

5 (............................... )
ผอ.รร........................

6 (............................... )
ผอ.รร........................
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รายละเอียดการปฏิมัติหน้าที่การสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ลงนามรับรอง

ที่ โรงเรียน/สพป./สพม. ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี รวมเวลา ปี/เดือน/ 
วัน

7 (............................... )
ผอ.รร........................

8 (............................... )
ผอ.รร........................

9 (............................... )
ผอ.รร........................

10 (............................... )
ผอ.รร........................

11 (............................... )
ผอ.รร........................

12 (............................... )
ผอ.รร........................

รวมระยะเวลาทัง้สนิ

ขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซ่ือ).................................................. ผู้สมัคร

I . ........................................................................................ )

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (สำเนาคำส่ังจ้าง,สัญญาจ้าง)



เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวซ้ีวัด
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการเป็นช้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 
(ตามหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557)

แบบรายงานประว ิต ิและผลงาน

โดย

ป้จจุบันดำรงตำแหน่ง..........................
โรงเรียน................................ สพป./ลพม.

สมัครสอบคัดเลือก กลุ่มวิชา................................

สำนักงานสืกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃ้ันพ้ืนฐาน



เพ่ือใซ้ประกอบการประเมินตัวซ้ีวัด
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557)

* * * * * * * * * * * * * * * *

ตอนท่ี 1 ข้อยูลส่วนตัว
1. ข่ือ -  ข ื่อสกุล.....................................................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด.............................................................อายุ..................ป ี................... เดือน
3. ป้จจุบันปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ.........................................................................................

โรงเรียน.............................................อำ๓ อ................................สพป./สพม.......................

แบบรายงานประวัติและผลงาน

ง

ตอนท่ี 2 ประวตั /ิผลงาน
1. คุณวุฒิการศึกษา

[ 3 1. ระดับปริญญาโท ขื่อวุฒ.ิ................................................. วิชาเอก....................
[ ] 2. ระดับปริญญาตรี หรือ ป.บัณฑิต ขื่อวุฒ.ิ.............................. วิชาเอก...................
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดท่ี ก.ค.ศ.รับรอง เพียงระดับเดียว (เอกสารประกอบหน้า.

2. ประสบการณก์ารสอน
[ ] 1. ระยะเวลา 12 ปีข้ึนไป 

[ ] 2. ระยะเวลา 11 ปี 
[ ] 3. ระยะเวลา 10 ปี 
[ ] 4. ระยะเวลา 9 ปี 

8 ป ี
7 จ

6 จ
5 ปี 
4 ปี

[ ] 10. ระยะเวลา 3 ปี
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ระบุตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน 
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปนับเป็น 1 ปี) โดยคำส่ังหรือสัญญาจ้างให้ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาน้ัน ๆ (เอกสารประกอบหน้า.

1. คำสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน...............................ที.่......... /..
ปฏิบัติการสอน'โรงเรียน............................................... สพป./สพม.

2. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน...............................
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน...............................................สพป./สพม.

3. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน............................... ท่ี.
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน...............................................สพป./สพม.

4. คำสั่ง /สัญญาจ้างโรงเรียน...................................ที่.

ปฏิบัติการสอนโรงเรียน...............................................สพป./สพม.

[ ] 5. ระยะเวลา 
[ ] 6. ระยะเวลา 
[ ] 7. ระยะเวลา 
[ ] 8. ระยะเวลา 

[ ] 9. ระยะเวลา

-)

.ลงวนท.

..ท .ี...... ......../ .............ลงวันท.ี...............

4/ 0เ
..ท ี....... ......../ ...............ลงวันท ี.....................

ฟ
. .ท ี....... ......../ ..................ลงวันท.ี..............
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5. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน.
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน.................................

6. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน.
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน.................................

7. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน.
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน.................................

8. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน,
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน.................................

9. คำส่ัง /สัญญาจ้างโรงเรียน
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน.................................

.................. ที.่........... / ............ ลงวันท่ี.

.ลพป./สพม..........................................

.................. ท ี่............/ ............ ลงวันท่ี.

.สพป./สพม..........................................

.................. ที.่.........../ ............ ลงวันท่ี.
.สพป./สพม..........................................

.................. ที.่.........../ ............ ลงวันท่ี
.สพป./สพม..........................................

.................. ที.่.........../ ............ ลงวันท่ี
.สพป./สพม.........................................

3. สถานท่ีปฏิบัติการสอน
[ ] 1. ปฏิฟ้ติการสอนอยูในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
[ ] 2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 
สำหรับสถานสิกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวช้ีวัด 
[ ] 1. ปฏิบ้ติการสอนในสังกัด สศศ.ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
[ ] 2. ปฏิปติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคที่รับสมัคร 
[ ] 3. ปฏิปติการสอนนอกสังกัด สศศ.

พิจารณาจากคำสั่งหรือสัญญาจ้างท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบีจจุบัน โดยคำส่ังหรือสัญญาจ้างให้ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองรับรอง (เอกสารประกอบหน้า..................... )

4. ภูมิสำเนา
[ ] 1. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
[ ] 2. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 

สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวช้ีวัด 
[ ] 1. ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
[ ] 2. ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
พิจารณาจากการมีซ่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวันรับสมัคร 

คัดเลือกวันสุดท้าย (เอกสารประกอบหน้า.................)
5. ภาระงานการสอนตามตารางสอน

[ ] 1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ ข้ึนไป 
[ ] 2. ภาระงานการสอน 12 -  18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ 
[ ] 3. ภาระงานการสอน 5 -  11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนช่ัวโมง หรือคาบท่ีป!]'ปติการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมท้ืเนฟูสมรรถภาพผู้เรียนในภาคเรียนบีจจุบัน ณ วันท่ีสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก โดยให้แบบตารางสอนซ่ึงผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า.............. )
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6. การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
[ ] 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่า 

กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
[ ] 2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่ม 

สถานศึกษา สังกัด สศศ.
[ ] 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ต่ํากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด 

หรือตํ่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากคำส่ังแต่งต้ัง หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเป็นวิทยากร กรรรมการ 

หรือคณะทำงานที่สูงสุดเพียงระดับเดียว จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกซนท่ีจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ 
จัดการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง (เอกสารประกอบหน้า................ )

7. ผลงานท่ีเกิดกับผู้เรียน
[ ] 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา 

สังกัด สศศ.
[ ] 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
[ ] 3. ต่ํากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือตํ่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอ่ืนของผู้เรียนท่ีอยูในความรับผิดขอบ 

ที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคน 
พิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง 
(เอกสารประกอบหน้า.................)

8. ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง
[ ] 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาขาติ หรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
[ ] 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
[ ] 3. ตํ่ากว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือตํ่ากว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
พิจารณาจากผลงาน เซ่น โล่ เกียรติบัตร หรือหลักฐานอื่นของผู้สมัครท่ีแสดงว่าได้รับรางวัลจากการจัดการ 

เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ี 

ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง(เอกสารประกอบหน้า........ )

9. การประเมนิพฤติกรรมการปฏิบติังาน(ประเมนิโดยทางสบั) ในหัวข้อต่อไปน้ี
1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
2. ขยัน อดทน รับผิดขอบ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน
4. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมซน สังคม
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พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม วิธีการ
1. ผู้สมัครดาวน!หลดแบบประเมินตามแบบที่ สพฐ.กำหนด จากเว็บไซด์ เาบ(ว//(ว6โ5(วกกอ1.๐เว6(ะ.50/เา 

หรือ เว็บไซด์ของ สพท. ส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำการประเมิน
2. ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมินและทำสำเนาแบบประเมิน 

จำนวน 1 ฉบับ

3. ให้นำแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองป็ดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือซือ่กำกับ และเก็บสำเนา 
แบบประเมินไว้ที่สถานศึกษา

4. ผู้สมัครนำผลการประเมินย่ืนพร้อมใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
แล้วแต่กรณี

5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตามองค์ประกอบและตัวซี้วัดอื่น

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

มีความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก

(ลงท่ีอ)..
(-.

ผ้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อมูลของ เป็นจริงทุกประการ

(ลงซ่ือ)...........................................................

(............................................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................................
วันที่............เดือน.......................... พ.ศ.........



โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกล่ืน)

1. ผู้สมัคร'จะต้องกรอก'โบสมัครด้วยลายมือ’ของตนเอง 
และลงดายมือซ่ือต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
2. ก่อนย่ืนใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ 
ครบถ้วนลูกต้องและรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น

สมัครสอบกลุ่มวิชา.........
เลขประจำตัวผ้สมัครสอบ 3 00

ใบสมัครเข้ารับคัดเสือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมืความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 

หน่วยสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษ{บุโลก

เรียน ศีกษาธิการจังหวัดพิษ{นุโลก

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเสือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมืความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 0  4 ปี 0  5 ปี 0  ป.บัณฑิต ท่ีมีหลักสูตร 
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อปริญญาตรี 4 ปี จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณา
1. ซ่ือและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... สัญชาติ.................... เช้ือชาติ.....................
2. บัตรประจำตัวประซาซนเลขท่ี.............................................................. ออกให้ ณ จังหวัด...................................................

หมดอายุวันท่ี................................................................
3. เกิดวันท่ี............ เดือน......................พ.ศ...................อายุ...............ป .ี...........เดือน (นับสืงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.............................ซอย....................... ถนน.................................. ตำบล...........................

อำเภอ........................... จังหวัด............. ................ รหัสไปรษณีย์..........................โทร................................................
โทรคัพท้มือถือ......................................................

5. วุฒิการศึกษาท่ีใข้สมัครคัดเสือก ซ่ือจุฒิ (ระบุตัวย่อ)................. ..............สาขาวิชาเอก...........................................................
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา........................................................ เมื่อวันท่ี......เดือน.......................... พ.ศ...........
วุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงสุด (ระบุตัวย่อ)...............................สาขาวิชาเอก................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................................

6. บีจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง 0  พนักงานราชการ 0  ลูกจ้างประจำ 0  ครูสอนศาสนาอีสลาม 0  วิทยากรอีสลามศึกษา

0  ครูอัตราจ้าง 0  ลูกจ้างช่ัวคราว 0  พนักงานจ้างเหมาบริการ 0  อื่นๆ......................

จากเงินประเภท 0  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0  งบประมาณจากสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

0  เงินรายได้สถานศึกษา 0  อื่นๆ(ระบุ)..........................................................................
โรงเรียน.................................................... สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................................เขต...................
7. บีจจุบันมีภาระการสอบ จำนวน............................. คาบ/ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
8. ได้ปฏิบีติงานตามคำส่ังหรือสัญญาจ้าง จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอน
ตามคำส่ังสถานศึกษา นับถึงวันรับสมัครคัดเสือกวันสุดท้าย (24 กรกฎาคม 2562) รวมท้ังสิน.......... ป ี............. เดือน......... วัน
(รายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้นับระยะเวลาตามคำส่ังจ้างหรือสัญญาจ้างหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนรวมกัน 
ตามแบบท่ีกำหนด) แนบท้ายใบสมัครน้ี
9. หลักฐานท่ีแนบพร้อมใบสมัครคัดเสือก (โดยมีฉบับจริงมาแสดงแล้ว) ซ่ืงได้ลงซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวม.......... รายการ ดังนี้

0  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีระบุวิชาเอกและสภามหาวิทยาลัยอบุมัติให้จบการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 

0  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (7โลก50โ1|วบั ระบุสาขาวิชาเอกท่ีจะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

0  สำเนาประกาศปิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ

0  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏินัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ท่ียังไม่หมดอายุ และจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเป็ดรับสมัครคัดเสือกวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 

0  สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน ท่ียังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 

0  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

0  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ สถานพยาบาลของเอกซน ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
ซ่ืงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
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0 สำเนาการเปล่ียนช่ือ ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ 

0 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

0 สำเนาตารางสอนภาคเรียนบีจจุบัน ท่ีแสดงถึงภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ช่ืงรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

0 แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีสอน จำนวน 1 ชุด

0 คำส่ังหรือสัญญาจ้างหรือคำส่ังมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอบท่ีแสดงว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการมาแล้วรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ชุด

0 หนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีจ้าง กรณีท่ีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามระเบียบและประกาศท่ีกำหนดใน 
ประกาศรับสมัครโดยมีการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจ้าง)

0  เอกสารประเมินประ■วัติและผลงานช่ืงได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบการประเมิน 
และตัวซ้ีวัดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษญโลก จำนวน 3 เล่ม

0 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ตามองค์ประกอบการประเมินตัวซ้ีวัด  ๆจำนวน 1 ฉบับ
0 หลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามิ)..........................................................................................................................

10.สถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย........................
ถนน...............................................ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์........................ .โทรคัพห์........................................... .โทรคัพท์มือถือ...........................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มิคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ,ศ.2547 มิคุณสมปีติตามพระราชบัญญ้ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และมิคุณสมปีติด้าน 
อื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้า 
ไม่มิสืทธิในเข้ารับการคัดเลือกคร้ังน้ี และข้าพเจ้าจะไม่เรืยกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังท่ังสิน

(ลงช่ือ)......................................... ผู้สมัครคัดเลือก

' (-......... .................................)
ย่ืนใบสมัครวันท่ี.......... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................เป็นผู้มิความประพฤติ มิความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมิคุณสมบัติครบถ้วน
สมควรให้สมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งท่ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

(ลงช่ือ)......................................................................
(............................................................. )

ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................................

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี

บันทีกชองเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสม'ปีติ

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้แล้วปรากฏว่า 
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) ไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก.................................

ลงลายมือช่ือ.................................................... ผู้รับสมัคร
(.................................................... )

ตำแหน่ง.............................................................
วันที.่..............เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ได้ตรวจสอบคุณสมปีติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
( ) มิคุณสมปีติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมปีติเน่ืองจาก..........................

ลงลายมือช่ือ............................................ ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ป ี......................................................... 1 )

ตำแหน่ง..............................,.............................
วันท่ี................ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


