ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
อำศัยอำนำจตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2547
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 และประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดกรอบ
อัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำกำลัง
พนัก งำนรำชกำรและลูก จ้ำ งชั่ว ครำว สัง กัด สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน พ.ศ. 2560
คำสั่ ง สำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ที่ 511/2559 ลงวั น ที่ 28 กั น ยำยน 2559
เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำน และหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 4608 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2565 เรื่อง กำรจัดสรรอัตรำพนักงำนรำชกำร จึงประกำศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 จำนวน 7 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1.1 ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 1 อัตรำ
1.1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 6 อัตรำ
รำยละเอียดดังนี้
(1) กลุ่มวิชำเอกปฐมวัย
จำนวน 2 ตำแหน่ง
(2) กลุ่มวิชำเอกประถมศึกษำ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(3) กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(4) กลุ่มวิชำเอกวิทยำศำสตร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(5) กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง
(ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้)
1.2 ค่าตอบแทน
ตำมคุณวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 18,000 บำท/เดือน

-21.3 สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ระยะเวลาการจ้าง
นับแต่วันที่ทำสัญญำจ้ำงถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566 และอำจพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง
ต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ผู้นั้น จะต้องมีผ ลกำรปฏิบัติงำนได้ค่ำเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำระดับดี ทั้งนี้ กำรจ้ำงดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยไม่มี
ข้อผูกพันที่จะนำไปสู่กำรบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำหรือข้ำรำชกำร
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรทุกตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) มีสัญชำติไทย
(3) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร)
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(5) ไม่เป็ นผู้ มีร่ ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรื อ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ ำที่
ในพรรคกำรเมือง
(7) ไม่ เป็ นผู้ ต้ องรั บโทษจำคุ กโดยค ำพิ พำกษำถึ งที่ สุ ดให้ จ ำคุ ก เพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ได้รับ ปริญ ญำตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่ำ งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสำขำวิช ำหรื อ
ทำงกำรปกครองกำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ กฎหมำย บริหำรรัฐกิจ รัฐศำสตร์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
นิติศำสตร์ บริห ำรธุร กิจ วิทยำกำรคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำหรือปริญญำทำง
ศิล ปศำสตร์ ที่ ก.ค.ศ.รับ รองและกำหนดว่ำ ใช้เ ป็ น คุณ สมบัติเ ฉพำะสำหรั บ ตำแหน่ ง นี้ โดยต้อ งสำเร็ จ และ
ได้รั บ อนุ มัติจ ำกผู้ มี อำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร

-32.2.2 ตาแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอื่นที่ ก.ค. หรือ
ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมำใช้สมัครสรรหำและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรง
ตำมประกำศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิช ำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำ งจำก
ประกำศรับสมัคร จะพิจำรณำนับหน่วยกิต จำกรำยวิชำที่ศึกษำตำม Transcript ของผู้สมัคร ดังนี้
- ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
ต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษำ
เนื้อหำวิชำนั้น ๆ ในระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำไม่เกิน 10
หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหำวิชำที่ศึกษำต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่ำเกรด C
และให้แนบหนังสือรับรองกำรนับหน่วยกิตจำกมหำวิทยำลัย
3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สำมำรถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) โดยสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำ
พะเยำ เขต 2 ดังนี้
1. ผู้สมัครทุกคน ต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพตำมหลักสำกลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กำงเกงยีนส์
รองเท้ำแตะ
2. ผู้สมัครทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยู่บริเวณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลำกำรสมัคร
4. อนุญำตให้เข้ำสถำนที่รับสมัครเฉพำะผู้สมัครเท่ำนั้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 พนักงานราชการ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) สำเนำปริญญำบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร)
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติ
จำกผู้มี อำนำจอนุมัติแล้วไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ฉบับภำษำไทย)/(ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ) โดยรับรองสำเนำถูกต้อง
พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ
ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
จำนวน 3 รูป
6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ
ซึ่งเป็นผลกำรตรวจร่ำงกำยมำแล้วไม่เกิน 30 วัน
จำนวน 1 ฉบับ

-47) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น กำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ใบสำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี)

จำนวน 1 ฉบับ
8) แบบรำยงำนประวัติและผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 3 เล่ม

3.2.2 พนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) สำเนำปริญญำบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร)
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติ
จำกผู้มี อำนำจอนุมัติแล้วไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง (ฉบับภำษำไทย)
จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ)
โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน โดยรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน
ตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอำยุ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ
ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 3 รูป

7) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ
ซึ่งเป็นผลกำรตรวจร่ำงกำยมำแล้วไม่เกิน 30 วัน
จำนวน 1 ฉบับ
8) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น กำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ใบสำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
9) แบบรำยงำนประวัติและผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 3 เล่ม
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำเอกสำรทุกฉบับ
3.3 การยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียม
3.3.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองและกรอกรำยละเอี ย ดในใบสมั ค ร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 หมู่ ที่ 17
ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
3.3.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร/เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
3.3.3 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
3.3.4 ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 300 บำท
(สำมร้อยบำทถ้วน) และค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. เงื่อนไขการรับสมัคร มีดังนี้
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่ส มัครเข้ำรับกำรเลื อกสรรตรงตำมประกำศ
รับสมัครและต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร
หรือคุณวุฒิ ข องผู้ ส มัครในภำยหลั งปรำกฏว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติไ ม่ตรงหรือมีลั กษณะต้องห้ ำมตำมประกำศ
รับ สมัคร รวมทั้งกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ สมัคร
ตำมประกำศฯ นี้ ให้ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครมำตั้งแต่ต้น และถือว่ำเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
ประเมินสมรรถนะ และไม่มีสิทธิ์ ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรครั้งนี้ และจะไม่ได้รับคืนค่ำธรรมเนียมสอบ
แต่อย่ำงใด รวมทั้งเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

-55. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ำรับ
กำรสรรหำและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
เขต 2 และทำงเว็บไซต์ http://www.phayao2.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
โดยกำรทดสอบ ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง และ ภำค ค
ประเมิน ควำมเหมำะสมสำหรับ ตำแหน่ง (สอบสัม ภำษณ์) และประเมิน ประวัติแ ละผลงำน ทุก ตำแหน่ง
รำยละเอียด ดังนี้
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน)
20 คะแนน
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
30 คะแนน
ภำค ค -ประเมินควำมเหมำะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 20 คะแนน
-ประเมินประวัติและผลงำน
30 คะแนน
(รำยละเอียดตำมแนบท้ำยประกำศนี้)
7. วัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร
7.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
ในวันที่ 25 กันยายน 2565 โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
เวลำ 09.30 น. – 11.00 น. วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
เวลำ 13.00 น. – 15.00 น. วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยวิธีสอบสัมภำษณ์ ดังนี้
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ควำมเหมำะสมสำหรับตำแหน่ง
สถำนที่ในกำรสรรหำและเลือกสรรจะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
สรรหำและเลือกสรร
ตารางสอบพนักงานราชการ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
วัน เวลา

สมรรถนะ

วันที่ 25 กันยายน 2565
เวลำ 09.30 น - 11.00 น.

ภาค ก
- ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
เวลำ 13.00 น – 15.00 น.
ภาค ข
- ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
ตำแหน่ง
วันที่ ๒9 กันยายน ๒565
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.
ภาค ค
เป็นต้นไป
- ควำมเหมำะสมสำหรับตำแหน่ง

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

วิธีการ
ประเมิน
สอบ
ข้อเขียน

20
30
20 คะแนน
20

สอบ
สัมภำษณ์

หมายเหตุ
- สถำนที่ในกำรสรร
หำและเลือกสรร
จะแจ้งให้ทรำบในวัน
ประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ำรับกำรสรร
หำและเลือกสรร

-67.2 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
เพื่อเฝ้ ำระวัง กำรแพร่ ร ะบำดของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ตำม
มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) และตำมแนว
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พะเยำ เขต 2
จึงกำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้ อ งกัน กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID - 19)
ในวันสอบ ดังนี้
1. ให้ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ตลอดเวลำ
2. ผู้เข้ำสอบทุกคน ต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้ำตัวอำคำรสอบ
3. ขอควำมร่วมมือให้ผู้เข้ำสอบทุกคน ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริกำร ก่อนเข้ำ
ตัวอำคำรสอบ
4. ไม่อนุญำตให้ผู้ติดตำม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ เข้ำในบริเวณสนำมสอบ
5. ให้ผู้เข้ำสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอำศัยอยู่ร่วมบ้ำนเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทำง
กลับหรือเดินทำงผ่ำน (Transit) มำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง ตำมประกำศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ให้แจ้งกับทำงสนำมสอบโดยด่วน
6. ระหว่ำงพักรอในสนำมสอบ ให้ผู้เข้ำสอบทุ กคนปฏิบัติตัวตำมวิธีกำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม (Social Distancing)
7. ดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง สังเกตอำกำรตนเอง หำกรู้สึกมีไข้ ไอ จำม มีน้ำมูก หำยใจ
หอบเหนื่อย ไม่สบำยตัว ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดคัดกรองทันที
8. ให้ผู้เข้ำรับสอบ แสดงใบรับรองผลกำรตรวจ โดยวิธี PR-PCR หรือกำรตรวจ ATK ซึ่งมี
ผลเป็นลบ (Negative) ระยะเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนกำรสอบ (สำหรับช่องทำงจะแจ้งให้ทรำบก่อนวันสอบ)
9. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีภำวะเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
8. เกณฑ์การตัดสิน
ให้สอบภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
ก่อน โดยผู้ที่สอบผ่ำนภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง จะต้อง
ได้คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ภำค ค ควำมเหมำะสมสำหรับตำแหน่ง และคัดเลือกผู้
ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตำมลำดับลงมำ ทั้งนี้ ให้ประกำศรำยชื่อเรียงตำมลำดับเลขที่ สมัคร ในแต่ละสำขำ
วิชำเอก ดังนี้
8.1 ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
8.2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน
8.2.1 กลุ่มวิชำเอกปฐมวัย
8.2.2 กลุ่มวิชำเอกประถมศึกษำ
8.2.3 กลุ่มวิชำเอกภำษำอังกฤษ
8.2.4 กลุ่มวิชำเอกวิทยำศำสตร์
8.2.5 กลุ่มวิชำเอกสังคมศึกษำ

-7กรณีไ ด้ค ะแนนภำค ก ควำมรู้ค วำมสำมำรถทั่ว ไปและภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะตำแหน่ ง เท่ ำ กั น กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ น ภำค ก ควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไป และภำค ข
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง ให้ใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
- ให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งมำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
- ถ้ำได้คะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปมำกกว่ำ อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในกำรทดสอบและ
กำรประเมิน ในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และคะแนนรวมทั้ง 3 ภำค แล้วจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดเรียงลำดับ จะเรียงจำกผู้สอบผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละตำแหน่งและตำมสำขำวิชำเอกที่ ได้
คะแนนรวมสูงสุดจำกมำกไปหำน้อย ถ้ำได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ข มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
ถ้ำได้คะแนน ภำค ข เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำคะแนน ภำค ก เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภำค ค มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำคะแนน ภำค ค เท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรในแต่ละตำแหน่งและตำมสำขำวิชำเอกโดยเรียงตำมลำดับคะแนนจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงไปตำมเกณฑ์
ที่ ก ำหนดในข้ อ 8 ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพะเยำ เขต 2 และทำง เว็ บ ไซต์
http://www.phayao2.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยขึ้นบัญชีผู้ ผ่ ำนกำรสรรหำและเลื อกสรร
เป็นเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรนี้ จะถือเป็นกำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรรได้ที่อยู่ในลำดับที่สำมำรถทำสัญญำจ้ำงได้ตำมจำนวน
ตำแหน่งว่ำงที่กำหนดตำมประกำศนี้ด้วย และผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเป็นรำยบุคคล
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
9.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำที่กำหนด
9.3 ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกำหนดวันเวลำที่ส่วนรำชกำรกำหนด
9.4 ตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัครนี้
10. การสั่งจ้างและการทาสัญญาจ้าง
10.1 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร จะดำเนินกำร
จัดทำสัญญำจ้ำงได้ต่อเมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งกำรโอนเงินงบประมำณแล้ว
10.2 กำรสั่งจ้ำงครั้งแรกจะยึดถือประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้เป็นหนังสือเรียกตัว
ผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรสั่งจ้ำงครั้งแรกให้มำรำยงำนตัว จึ งเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ต้องรับทรำบประกำศ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้
10.3 สำหรับกำรสั่งจ้ำงในโอกำสต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ตำมลำดับ
ที่ที่จ ะได้รั บ กำรจ้ ำงตำมประกำศกำรขึ้น บั ญชีเ ป็นรำยบุ คคลโดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตำมที่ อยู่ใ นเขตจ่ ำ ย
ไปรษณีย์ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัครและให้เวลำ 10 วัน นับแต่วันประทับตรำของ กำรไปรษณีย์
ต้นทำงบนจดหมำยลงทะเบียนที่เรียกให้มำรำยงำนตัว

-811. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์ 0-54079869 ต่อ 31
12. ผลการคัดเลือกของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2565

(นำยชำญชัย ทองแสน)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

-9ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2565
รำยกำร
1. ประกำศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรร
4. ดำเนินกำรสอบข้อเขียน (ภำค ก และ ภำค ข)
5. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน
6. ประเมินประวัติและผลงำน
7. ดำเนินกำรสอบ ภำค ค (สัมภำษณ์)
8. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร
9. รำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำง

วันที่ดำเนินกำร
วันที่ 7 กันยำยน 2565
วันที่ 12 – 16 กันยำยน 2565
ภำยในวันที่ 21 กันยำยน 2565
วันที่ 25 กันยำยน 2565
ภำยในวันที่ 27 กันยำยน 2565
ภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2565
วันที่ 29 กันยำยน 2565
ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565
1 ตุลำคม 2565 จะดำเนินกำรทำสัญญำ
จ้ำงได้ เมื่อได้รับโอนเงินงบประมำณแล้ว

-10หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
4. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
7. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงรำชกำร พ.ศ. 2545
10. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554
12. นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
13. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ควำมรู้เกี่ยวกับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเข้ำรับรำชกำร
5. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2562
6. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561
7. ควำมรู้เกี่ยวกับประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555
9. ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์

-11ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก
1. ประวัติส่วนตัวและและผลงำนที่ภำคภูมิใจ (4 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว หรือเอกสำร
2. บุคลิกลักษณะ (4 คะแนน)
พิจำรณำรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง กิริยำอำกำร (เดิน ยืน นั่ง) กำรแต่งกำย
3. ท่วงทีวำจำ ( 4 คะแนน)
พิจำรณำจำกท่วงทีวำจำ กำรตอบคำถำมในด้ำนน้ำเสียง กำรโต้ตอบ กำรเลือกใช้ภำษำ ควำมฉับไว
กำรตัดสินใจ กำรให้เหตุผล ควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรตอบคำถำม รวมทั้งสังเกตกิริยำอำกำรในกำร
แสดงออก
4. ปฏิภำณไหวพริบ ( 4 คะแนน)พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบคำถำม โดยมีหลักคิดและวิธีกำร
แก้ปัญหำในเชิงบวกและสำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมกำรณ์ (4 คะแนน)
พิจำรณำจำกเจตคติ อุดมกำรณ์ ที่มีต่อวิชำชีพ

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

-12หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
-----------------------------------------ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
4. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540
7. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับทำงรำชกำร พ.ศ. 2545
10. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554
12. นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
13. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( 10 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ในเรื่อง
ต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร
1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
1.3 จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว
1.4 สื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1.5 กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
1.6 หลักกำรสอนที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ( 20 คะแนน )
2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก สำหรับครูผู้สอน ทุกกลุ่มวิชำ

-13ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ประเมินโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก
1. ประวัติส่วนตัวและและผลงำนที่ภำคภูมิใจ (4 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว หรือเอกสำร
2. บุคลิกลักษณะ (4 คะแนน)
พิจำรณำรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง กิริยำอำกำร (เดิน ยืน นั่ง) กำรแต่งกำย
3. ท่วงทีวำจำ ( 4 คะแนน)
พิจำรณำจำกท่วงทีวำจำ กำรตอบคำถำมในด้ำนน้ำเสียง กำรโต้ตอบ กำรเลือกใช้ภำษำ ควำมฉับไว
กำรตัดสินใจ กำรให้เหตุผล ควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรตอบคำถำม รวมทั้งสังเกตกิริยำอำกำรในกำร
แสดงออก
4. ปฏิภำณไหวพริบ ( 4 คะแนน)พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบคำถำม โดยมีหลักคิดและวิธีกำร
แก้ปัญหำในเชิงบวกและสำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
5. เจตคติและอุดมกำรณ์ (4 คะแนน)
พิจำรณำจำกเจตคติ อุดมกำรณ์ ที่มีต่อวิชำชีพครู

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

-14ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
อัตราว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน

นักทรัพยากรบุคคล
บริหำรทั่วไป
ตำมวุฒิที่ใช้สมัครและตำมประกำศค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร
จำนวน 1 อัตรำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ขอบข่ายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรวำงระบบกำรจัดทำ
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร
(2) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(3) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรกำหนดควำมต้ องกำรและควำมจำเป็นใน
กำรพัฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล กำรวำงแผนทำงก้ำ วหน้ำ ในอำชี พ กำรจัด หลัก สู ต รและกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้
กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและ
เสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ
และฝึกอบรม
(4) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์งำน เพื่อประกอบกำรกำหนดตำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำกำลังของส่วนรำชกำร
(5) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำร ผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน
(6) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อ มูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรดำเนิน กำรทำงวินัย
กำรรักษำวินัยและจรรยำ
(7) ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล เพื่อพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนิน กำรเกี ่ย วกับ กระบวนกำรสรรหำและเลือ กสรร เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู ้มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถให้ ดำรงตำแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสำนกำรทำงำนรวมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

-154. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำ ที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ
สนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
(2) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำง ๆ
(3) ดำเนินกำรจัดสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำร
เจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำร
เจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำร
เจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง

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

-16รายละเอียดกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ที่

กลุ่มวิชา

วิชาเอก

1 ปฐมวัย

1. กำรศึกษำปฐมวัย
2. ปฐมวัย
3. ปฐมวัยศึกษำ
4. กำรปฐมวัยศึกษำ
5. กำรอนุบำล
6. กำรปฐมวัย
7. กำรอนุบำลศึกษำ
8. อนุบำลศึกษำ
9. กำรสอนปฐมวัย
10. อนุบำลหรืออนุบำลศึกษำ
2 กำรประถมศึกษำ 1. กำรประถมศึกษำ
2. ประถมศึกษำ

3 ภำษำอังกฤษ

1. ภำษำอังกฤษ
2. กำรสอนภำษำอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร
5. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
6. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
7. ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ
8. ภำษำอังกฤษธุรกิจ
9. ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ
10. อังกฤษธุรกิจ
11. ภำษำอังกฤษสื่อสำรธุรกิจ
12. กำรสอนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
13. กำรสอนวิชำภำษำปัจจุบันต่ำงประเทศ
(อังกฤษ)

จานวน
ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง
โรงเรียน
ว่าง
2 อัตรำ 1. โรงเรียน
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้
อำเภอเชียงม่วน
2. โรงเรียน
บ้ำนใหม่ปำงค่ำ
(ภูลังกำอนุสรณ์)
สำขำบ้ำน
ห้วยกอก
อำเภอปง
1 อัตรำ โรงเรียน
บ้ำนใหม่ปำงค่ำ
(ภูลังกำอนุสรณ์)
สำขำบ้ำน
ห้วยกอก
อำเภอปง
1 อัตรำ โรงเรียน
บ้ำนสบบง
อำเภอภูซำง

หมายเหตุ
-สำขำวิชำเอก
ในแบบเอกคู่ที่
มีวิชำเอกหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำ
วิชำเอกที่
กำหนด

-สำขำวิชำเอก
ในแบบเอกคู่ที่
มีวิชำเอกหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำ
วิชำเอกที่
กำหนด
-สำขำวิชำเอก
ในแบบเอกคู่ที่
มีวิชำเอกหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำ
วิชำเอกที่
กำหนด
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ที่

กลุ่มวิชา

วิชาเอก

จานวน
ตาแหน่ง
ว่าง

ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน

หมายเหตุ

14. วิธีสอนภำษำอังกฤษ
15. ภำษำอังกฤษชั้นสูง
16. สอนภำษำอังกฤษในฐำน
ภำษำต่ำงประเทศ
17. วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษ
18. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำสำกล
4

วิทยำศำสตร์ทั่วไป 1. วิทยำศำสตร์ทั่วไป
2. วิทยำศำสตร์
3. วิทยำศำสตร์ศึกษำ
4. วิทยำศำสตร์กำยภำพ
5. วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
6. วิทยำศำสตร์ชีวภำพกำยภำพ
7. วิทยำศำสตร์กำยภำพชีวภำพ
8. กำรศึกษำวิทยำศำสตร์
9. กำรสอนวิทยำศำสตร์
10. กำรสอนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
11. กำรสอนวิทยำศำสตร์กำยภำพ
12. กำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ
13. วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
14. วิทยำศำสตร์ – เคมี
14. วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
5 สังคมศึกษำ
1. สังคมศึกษำ
2. กำรสอนสังคมศึกษำ
3. กำรสอนสังคมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
4. กำรสอนสังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
5. พัฒนำสังคม
6. ประวัติศำสตร์
7. ภูมิศำสตร์
8. สังคมวิทยำ
9. วัฒนธรรมศึกษำ
10. กำรสอนภูมิศำสตร์
11. กำรสอนประวัติศำสตร์
12. กำรพัฒนำชุมชน

1 อัตรำ 1. โรงเรียน
บ้ำนทุ่งติ้ว
อำเภอภูซำง

-สำขำวิชำเอก
ในแบบเอกคู่ที่มี
วิชำเอกหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำ
วิชำเอกที่
กำหนด

1 อัตรำ 1. โรงเรียน
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้
อำเภอเชียงม่วน

-สำขำวิชำเอก
ในแบบเอกคู่ที่มี
วิชำเอกหนึ่ง
หรือทั้งคู่ตรง
ตำมชื่อสำขำ
วิชำเอกที่
กำหนด

-18หมายเหตุ : กรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศ
รั บ สมั ค ร ให้ นั บ จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต จำกรำยวิ ช ำที่ ศึ ก ษำตำม Transcript ทั้ ง หมด ว่ ำ ได้ ศึ ก ษำรำยวิ ช ำตรงกั บ
กลุ่มวิชำที่ประกำศรับสมัคร ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต โดยให้สถำบันกำรศึกษำที่ผู้สมัครสำเร็จกำรศึกษำชี้แจง
รำยละเอียดใน Transcript เป็นรำยวิชำว่ำ รำยวิชำที่ผู้สมัครได้ศึกษำมีรำยวิชำใดบ้ำงที่สำมำรถนำมำประกอบกำร
พิจำรณำนับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รำยวิชำที่นำมำนับหน่วยกิตต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชำที่ประกำศรับสมัคร ตำมแบบ
ทีก่ ำหนด
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ประวัติและผลงาน
ชื่อผู้สมัคร (นำย/นำง/นำงสำว)..............................................................นำมสกุล......................................................
เพื่อประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

-20รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินประวัติและผลงานสาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ภาค ค ส่วนที่ 2 ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
1. คุณวุฒิการศึกษา
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุด
1. ระดับปริญญำโทขึ้นไป
5 คะแนน ที่ ก.พ. รับรอง สูงสุดเพียงระดับเดียว
2. ระดับปริญญำตรี
4 คะแนน
2. ปฏิบัติงานตรงกับตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกคำสั่งมอบหมำยงำน /
1. ภำระงำนที่ปฏิบัติงำนตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ำรับ
5 คะแนน ภำระงำนที่รับผิดชอบ หรือบันทึก
กำรคัดเลือก
มอบหมำยงำนที่รับผิดชอบ
2. ภำระงำนที่ปฏิบัติงำนไม่ตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ำรับ 4 คะแนน โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำ
กำรคัดเลือก
ถูกต้อง
3. ประสบการณ์ในการทางาน
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกคำสั่งจ้ำง หรือสัญญำจ้ำง
1. มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ 5 คะแนน โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำ
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ถูกต้อง
2. มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอื่น
4 คะแนน
3. มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น
4. มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนเอกชน
3 คะแนน
5. ไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน
2 คะแนน
1 คะแนน
4. ภูมิลาเนาของผู้สมัคร
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกกำรมีชื่ออยู่ใน
1. ภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
5 คะแนน ทะเบียนบ้ำน ต่อเนื่องมำแล้ว
2. ภูมิลำเนำอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
3 คะแนน ไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับถึงวันสุดท้ำย
ที่เปิดรับสมัคร
5 การเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
1. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับจังหวัด
5 คะแนน บันทึกเสนอ หรือหลักฐำนอื่นใดที่
หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แสดงว่ำเป็นคณะกรรมกำรหรือ
2. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับอำเภอ
4 คะแนน คณะทำงำน ที่สูงสุดเพียงระดับเดียว
3. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับสถำนศึกษำ 3 คะแนน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ำย
4. เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนในระดับอื่น ๆ
2 คะแนน ที่เปิดรับสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนือจำกข้อ 1. – ข้อ 3.
รับรองสำเนำถูกต้อง

-21รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินประวัติและผลงานสาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ภาค ค ส่วนที่ 2 ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) (ต่อ)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
6. การอบรม การพัฒนาตนเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรม (5 คะแนน) พิจำรณำจำกสำเนำวุฒิบัตร
ใน 3 ปีที่ผ่านมา(เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เกียรติบัตร หรือ หนังสือสั่งกำร
หรือเพิ่มพูนความรู้ใหม่)
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ำย
1. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
5 คะแนน ของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 6 ครั้งขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
4 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 4 - 5 ครั้งขึ้นไป
3. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
3 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้งขึ้นไป
4. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
2 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 1 - 2 ครั้งขึ้นไป
5. ไม่เคยผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
1 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ
1. หำกผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ไม่แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบหรือไม่รับรองสำเนำ
เอกสำร จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคะแนนในองค์ประกอบ ตัวชี้วัด นั้น ๆ
2. หำกผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่เป็นไปตำมกรอบ
กำรพิจำรณำ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคะแนน
3. ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสำรประกอบกำรประเมินตำมองค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรประเมินประวัติ
และผลงำน
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แบบรายงานประวัติและผลงาน
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน สาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................อำยุ ................ปี ................เดือน ..............วัน
3. ปัจจุบันปฏิบัติงำน ตำแหน่ง .................................................... สังกัด .................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..........................................ถึง วันที่ ..................................รวมระยะเวลำ....... ปี .........เดือน.........วัน
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงาน
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ระดับปริญญำตรี ชื่อวุฒิ ...............................................................วิชำเอก ..................................................
จำกสถำบัน.....................................................................................................................................................
( ) ระดับปริญญำโท ชื่อวุฒิ ...............................................................วิชำเอก ..................................................
จำกสถำบัน.....................................................................................................................................................
พิจำรณำจำกระดับกำรศึกษำสูงสุดที่ ก.พ. รับรอง สูงสุดเพียงระดับเดียว (เอกสำรประกอบหน้ำ .................)
2. ปฏิบัติงานตรงกับตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
( ) ภำระงำนที่ปฏิบัติงำนตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
( ) ภำระงำนที่ปฏิบัติงำนไม่ตรงกับกลุ่มตำแหน่งที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
พิจำรณำจำกคำสั่งมอบหมำยงำน/ภำระงำนที่รับผิดชอบ หรือบันทึกมอบหมำยงำนที่รับผิดชอบ
โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ .................)
3. ประสบการณ์ในการทางาน
( ) มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
( ) มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น
( ) มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรำชกำรอื่น
( ) มีประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนเอกชน
( ) ไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน
พิจำรณำจำกคำสั่งจ้ำง หรือสัญญำจ้ำง โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ.............)
4. ภูมิลาเนาของผู้สมัคร
( ) ภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
( ) ภูมิลำเนำอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
พิจำรณำจำกกำรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับถึงวันสุดท้ำยที่เปิดรับสมัคร
(เอกสำรประกอบหน้ำ ..............)
5. การเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
( ) เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
( ) เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับอำเภอ
( ) เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนระดับสถำนศึกษำ
( ) เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนในระดับอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้อ 1. – ข้อ 3.

-23พิจำรณำจำกคำสั่งแต่งตั้ง หรือหนังสือเชิญ บันทึกเสนอ หรือหลักฐำนอื่นใดที่แสดงว่ำเป็นคณะกรรมกำร หรือ
คณะทำงำน ที่สูงสุดเพียงระดับเดียว ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ำยที่เปิดรับสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชำ
รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ ..............)
6. การอบรม การพัฒนาตนเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 ปีที่ผ่านมา(เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือเพิ่มพูนความรู้ใหม่)
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 6 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 4 - 5 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 1 - 2 ครั้งขึ้นไป
( ) ไม่เคยผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พิจำรณำจำกสำเนำวุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือ หนังสือสั่งกำร ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ำยทีเ่ ปิดรับสมัคร
โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ ..............)
ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร หำกตรวจภำยหลังพบว่ำเป็นข้อมูล หรือเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำที่ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ถือว่ำหมดสิทธิในกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
(ลงชื่อ).........................................
(..........................................)
ผูส้ มัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร

-24รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินประวัติและผลงานสาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ภาค ค ส่วนที่ 2 ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
1. ภูมิลาเนา
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกสำเนำทะเบียนบ้ำน
1. มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดพะเยำ
5 คะแนน (ทร. 14)
ประกอบด้วย จุน, เชียงคำ, เชียงม่วน, ปงและ
ภูซำง
2. มีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดพะเยำ
3 คะแนน
3. มีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ
1 คะแนน
2. วุฒิการศึกษา
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกปริญญำบัตรหรือหนังสือ
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
5 คะแนน รับรองระเบียนแสดงผลกำรเรียน
2. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
4 คะแนน (Transcript) โดยจะต้องสำเร็จ
3. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
3 คะแนน กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อำนำจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย
รับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง
3. ประสบการณ์ในการทางาน
(5 คะแนน) พิจำรณำจำกสัญญำจ้ำง
1. เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ.
5 คะแนน โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำปัจจุบัน
5 ปี ขึ้นไป
เป็นผู้รับรองสำเนำถูกต้อง(ทุกแผ่น)
2. เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ.
4 คะแนน สัญญำจ้ำงไม่ต่อเนื่องก็ได้
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวใน
กรณีที่พ้นจำกตำแหน่งแล้วให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่จ้ำงจำกเงินนอก
สถำนศึกษำ สุดท้ำยเป็นผู้รับรอง
งบประมำณ 2 ปี ขึ้นไป
สำเนำ
3. เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ.
3 คะแนน
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี หรือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวใน
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่จ้ำงจำกเงินนอก
งบประมำณ 1 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบกำรณ์สอนอื่น ๆ ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ ตำมข้อ
2 คะแนน
1., 2., และ 3
5. ไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน
1 คะแนน

-25รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินประวัติและผลงานสาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ภาค ค ส่วนที่ 2 ประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) (ต่อ)
ที่
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
4. การอบรม การพัฒนาตนเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรม (5 คะแนน) พิจำรณำจำกสำเนำวุฒิบัตร
ใน 3 ปีที่ผ่านมา(เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เกียรติบัตร หรือ หนังสือสั่งกำร
หรือเพิ่มพูนความรู้ใหม่)
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสุดท้ำย
1. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
5 คะแนน ของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 9 ครั้งขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
4 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 7 – 8 ครั้งขึ้นไป
3. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
3 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 5 - 6 ครั้งขึ้นไป
4. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
2 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 3 – 4 ครั้งขึ้นไป
5. ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ
1 คะแนน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 1 - 2 ครั้งขึ้นไป
5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (5 คะแนน) พิจำรณำจำกโล่รำงวัล
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ของตนเอง
เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง จำก
1. ผลงำนระดับภำคขึ้นไป
5 คะแนน หน่วยงำนที่จัด ที่ระบุชื่อตนเอง
2. ผลงำนระดับเขต/จังหวัด
4 คะแนน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสุดท้ำย
3. ผลงำนระดับอำเภอ/กลุ่มเครือข่ำย
3 คะแนน ของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้
4. ผลงำนระดับโรงเรียน
2 คะแนน ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง
5. ไม่มีผลงำน
1 คะแนน
6. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (5 คะแนน) พิจำรณำจำกโล่รำงวัล
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ของนักเรียน
เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง จำก
1. ผลงำนระดับภำคขึ้นไป
5 คะแนน หน่วยงำนที่จัด ที่ระบุชื่อนักเรียน
2. ผลงำนระดับเขต/จังหวัด
4 คะแนน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสุดท้ำย
3. ผลงำนระดับอำเภอ/กลุ่มเครือข่ำย
3 คะแนน ของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้
4. ผลงำนระดับโรงเรียน
2 คะแนน ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง
5. ไม่มีผลงำน
1 คะแนน
หมายเหตุ
1. หำกผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ไม่แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบหรือไม่รับรองสำเนำ
เอกสำร จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคะแนนในองค์ประกอบ ตัวชี้วัด นั้น ๆ
2. หำกผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่เป็นไปตำมกรอบ
กำรพิจำรณำ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคะแนน
3. ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสำรประกอบกำรประเมินตำมองค์ประกอบและตัวชี้วัดกำรประเมินประวัติและผลงำน
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แบบรายงานประวัติและผลงาน
เพื่อใช้ประกอบการประเมิน สาหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................อำยุ ................ปี ................เดือน ..............วัน
3. ปัจจุบันปฏิบัติงำน ตำแหน่ง .................................................... สังกัด .................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..........................................ถึง วันที่ ..................................รวมระยะเวลำ....... ปี .........เดือน.........วัน
ตอนที่ 2 ประวัติ/ผลงาน
1. ภูมิลาเนา
( ) มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดพะเยำ ประกอบด้วย จุน, เชียงคำ, เชียงม่วน, ปงและ
ภูซำง
( ) มีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดพะเยำ
( ) มีภูมิลำเนำอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ
พิจำรณำจำกสำเนำทะเบียนบ้ำน (ทร. 14) (เอกสำรประกอบหน้ำ..................)
2. วุฒิการศึกษา
( ) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ชื่อย่อวุฒิ....................วิชำเอก................................................................
จำกสถำบัน......................................................................................................................................................
( ) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ชื่อย่อวุฒิ....................วิชำเอก................................................................
จำกสถำบัน.................................................................................................................... ..................................
( ) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ชื่อย่อวุฒิ....................วิชำเอก...........................................................
จำกสถำบัน.................................................................................................................... ..................................
พิจำรณำจำกปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ำย รับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง
(เอกสำรประกอบหน้ำ .................)
3. ประสบการณ์ในการทางาน
( ) เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ. 5 ปี ขึ้นไป
( ) เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ. 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวใน
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ 2 ปี ขึ้นไป
( ) เป็นพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวสังกัด สพฐ. 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี หรือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวใน
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ 1 ปี ขึ้นไป
( ) มีประสบกำรณ์สอนอื่น ๆ ที่ไม่เข้ำเกณฑ์ ตำมข้อ 1., 2., และ 3
( ) ไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน
พิจำรณำจำกสัญญำจ้ำง โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำปัจจุบันเป็นผู้รับรองสำเนำถูกต้อง(ทุกแผ่น) สัญญำจ้ำงไม่
ต่อเนื่องก็ได้ กรณีที่พ้นจำกตำแหน่งแล้วให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สุดท้ำยเป็นผู้รับรองสำเนำ
(เอกสำรประกอบหน้ำ .................)

-274. การอบรม การพัฒนาตนเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 ปีที่ผ่านมา(เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือเพิ่มพูนความรู้ใหม่)
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 9 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 7 – 8 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 5 - 6 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 3 – 4 ครั้งขึ้นไป
( ) ผ่ำนกำรอบรม กำรพัฒนำตนเอง หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 1 - 2 ครั้งขึ้นไป
พิจำรณำจำกสำเนำวุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือ หนังสือสั่งกำร ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร
โดยให้ผู้บังคับบัญชำรับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ............)
5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ของตนเอง
( ) ผลงำนระดับภำคขึ้นไป
( ) ผลงำนระดับเขต/จังหวัด
( ) ผลงำนระดับอำเภอ/กลุ่มเครือข่ำย
( ) ผลงำนระดับโรงเรียน
( ) ไม่มีผลงำน
พิจำรณำจำกโล่รำงวัล เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง จำกหน่วยงำนที่จัด ที่ระบุชื่อตนเอง ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ............)
6. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ของนักเรียน
( ) ผลงำนระดับภำคขึ้นไป
( ) ผลงำนระดับเขต/จังหวัด
( ) ผลงำนระดับอำเภอ/กลุ่มเครือข่ำย
( ) ผลงำนระดับโรงเรียน
( ) ไม่มีผลงำน
พิจำรณำจำกโล่รำงวัล เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง จำกหน่วยงำนที่จัด ที่ระบุชื่อนักเรียน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชำ รับรองสำเนำถูกต้อง (เอกสำรประกอบหน้ำ............)
ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร หำกตรวจภำยหลังพบว่ำเป็นข้อมูล หรือเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำที่ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ถือว่ำหมดสิทธิในกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
(ลงชื่อ).........................................
(..........................................)
ผูส้ มัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร

เลขประจาตัวผู้สอบ
ใบสมัครสาหรับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ติดรูปถ่ายขนาด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1 นิ้ว
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป นักทรัพยำกรบุคคล
ถ่ายไว้ไม่เกิน
ครูผู้สอน กลุ่มวิชำ..............................................
6 เดือน
1. ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว.....................................................นำมสกุล .......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................................อำยุ........................ปี สถำนภำพ...........................
สัญชำติ.............................................เชื้อชำติ................................................ศำสนำ............................................
2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................
ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์......................
เบอร์โทรที่สำมำรถติดต่อได้............................................................ID Line..........................................................
3. เลขบัตรประจำตัวประชำชำชน
ออกให้ ณ วันที่ ................................................................หมดอำยุวันที่...............................................................
4. คุณวุฒิที่ใช้สมัคร.........................................................สำขำวิชำ..........................................................................
สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน....................................................................................ปี พ.ศ.ที่จบ..........................
5. ปัจจุบันประกอบอำชีพ..................................................ชือ่ หน่วยงำน....................................................................
6. หลักฐำนที่แนบใบสมัคร
สำเนำปริญญำบัตร
สำเนำใบรับรองคุณวุฒิ
สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบรับรองแพทย์
สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือ
หลักฐำนอื่น ๆ ..............................
ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน
เอกสำรประกอบกำรประเมินประวัติและ
ผลงำน 3 เล่ม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งหมดนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำม
ในใบสมัครนี้ไม่เป็นควำมจริงหรือคุณสมบัติของข้ำพเจ้ำไม่ครบถ้วน ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร........................................................................
(......................................................................)
วันที่.............เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนรับสมัครฉบับจริงพร้อม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรำกฏว่ำ
ฉบับถ่ำยสำเนำแล้ว ปรำกฏว่ำ
มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
หลักฐำนครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร เนื่องจำก........
ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก.......................
.............................................................................
.........................................
................................................
(.....................................................)
(.....................................................)
ผู้รับสมัคร
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
..................../กันยำยน / 2565
..................../กันยำยน / 2565

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ได้รับเงินค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว
จำนวน......300..............บำท
ตำมใบเสร็จเล่มที่.................................
เลขที่....................................................
................................................
(.....................................................)
ผู้รับเงิน
..................../กันยำยน / 2565

