
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต ๒ ถนนอำนวยกิจ 
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เร่ือง ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการท่ัวไป 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑ ชุด 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จะตำเนันการรับสมัครบุคคล 

เพ่ือสรรสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหชุดราขการ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ดังรายละเอียด 
ที่ส่งมาพร้อมนี้หรือทางเว็ปไขตํ พพพ.เวโ๒.5๐.ปา 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประขาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ขอแสดงความนับถือ 

225๙ 
(นายขรินทร์ เรืองประโคน) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราขการแทน 
ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรีรัมย์ เขต ๒ 

กสุ่มบริหารงานบุคคล 
กสุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
โทร. ๐ ๔๔๖๗ ๐๗๑๒ 
โทรสาร ๐ ๔๔๖๗ ๑๐๙๔ 



ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เง่ือนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
ลงรันท่ี 11 สันยายน 2552 คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 ลงวันท่ี 
28 กันยายน พ.ศ. 2559 เร่ือง การมอบอำนาจการปฎิบติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ และหนังสือ สพฐ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็น 
พนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ศังนี้ 

1. ที่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 พนักงานราขการกสุ่มงานบรีหารท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 

1.1.1 กลุ่มวิขาหรีอทางท่ีรับสมัครเพ่ือสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราขการ จำนวน 3 อัตรา ศังนี้ 
(1) กลุ่มวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 
(2) กลุ่มวิชาหรือทางสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 
(3) กลุ่มวิชาหรือทางเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนอบุบาลประโคนชัยๆ 
1 .1 .2 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบํติ 
(1) ปฎํนัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสรีมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(3) ปฏํนัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอผู้เรียน 
(4) ปฎํบํเติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(5) ปฎํนัติงานประสานความร่วมมีอกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมขนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(6) ปฏํนัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีIด้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 
1.1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
1.1.4 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง 

ถงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
1.1.5 ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองท่ีจะนำไปสู่การบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราขการ 

/2.คุผลมป้ดิพื่'วไป... 



2. คุณลมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิลมัครเข้ารับการสรรหาและ 
เสือกสรร ตำแหน่งครูผู้ลอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้Iขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตากว่า 18 ป็ 
(3) เป็นผู้เล่ีอมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมีอง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หริอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หริอจิตฟืนIพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
(6) ไม่เป็นผู้อถู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณห์ท่ีกำหนด 
ในกฎหมายองค์กรวิชาชิพน้ัน ๆ 

(7) ใม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมีอง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

สำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ชองรัฐ 
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงค์ นักพรตและนักบวช 

/2.2 คุณสมบติพทาะตำแหน่ง... 



2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
2.2.1 พนักงานราขการกสุ่มบริหารงานท๋ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
(1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรง 
ตามท่ีเปิดรับสมัคร 

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2546 หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีออกโดยคุวุสภาท่ียังไม่หมดอายุ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองใด้ที่ 

ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ระหว่างวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 200 บาท 
5. เอกสารและหลักฐานท่ีใข้ในการสมัคร 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมติการสำเร็จ 

การศึกษาโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรวันสุดท้าย 
จำนวน 1 ฉบับ 

(4) สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียบ (Xโลก50ก่เวง ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไม่หลังวันท่ีเปิดรับสมัคร 
วันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 

(5) ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดอน (ฉบับจริง) 
นับถึงวันรับสมัคร ชื่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ 

(6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เสือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน) จำนวน 3 รูป 

(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบ้ติการสอนท่ีออกโดยคุวุสภาท่ียังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 

(8) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
จำนวน 1 ฉบับ 

(ท้ังน้ี เอกสารดังกล่าวให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และให้นำตัวจริงไปแสดงในวันสมัครด้วย) 

/ร.เง่ือนไข.., 



6. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและIลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหบ่งครูผู้สอน จะค้องรับผิดชอบใน 

การตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรีอวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทำให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมนะสำหรับผู้น้ัน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังสิน 

7. การประกาศรายช่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ่ํ 

เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 และทางเว็ปไชต์ พพพ.เวโ2-5๐.ปา 
8. หลักถูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

8.1 ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนน 50 คะแนน 
8.2 ภาค ข ความรู้สามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนน 50 คะแนน 
8.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาขีพ โดยวิธีสอบลัมภาษณ์ คะแนน 50 คะแนน 

9. วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามกำหนดการดังน้ี 

วัน เศึอน ปิ เวลา รายการ คะแนน 
25 กุมภาพันธ์ 2560 09.00 - 10.00 น. ทดสอบภาค ก ความรอบรู้ความสามารถท่ัวไป 

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
50 คะแนน 

10.30 - 11.30น. ทดสอบภาค ข ความรู้สามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

50 คะแนน 

13.00 น. เป็นด้นไป ทดสอนภาค ค ความเหมาะสมกันตำแหน่งและวิชาขีพ 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 

หมายเหตุ สำหรับสถานท่ีสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ้ึเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
10. เกณฑ์การดัดสิน 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยประกาศเรียงสำดับ 
จากผู้ท่ีได้รับคะแนนสุงสุดลงมาตามลำดับโดยจะเรียงสำดับจากผู้Iด้คะแนนรวมทุกภาคจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย 
ตามสำดับ 

ในกรณีท่ีผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข ความรู้สามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง 
มากกว่าเป็นผู้ได้สำดับท่ีดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีIด้คะแนนภาค ก ความรอบรู้ความสามารถท่ัวไป มากกว่า 
เป็นผู้Iด้ลำดับท่ีดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 

/10.การประกาศ... 
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11. การประกาศรายช่ือและการข้ึนนัญช่ืรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ 
เลือกสรรได้ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพนธ์ 2560 และทางเวนัIขต์ พพพ.1วโ2-3๐.1:เา 

12. การข้ึนนัญขีและการยกเลิกการข้ึนนัญขี 
12.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะข้ึนนัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ไว้ไม่เกํน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
12.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลืกการขึ้นนัญขีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธี้การจ้าง 
(4) นัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
(6) ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

13. การจ้ดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
การเรียกดัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างคร้ังแรกในใรงเรียน 

ที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร ในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 โดยใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรน้ี 
เป็นการเรียกตัว เพ่ือจัดจ้างตามจำนวนท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 

การเรียกตัวคร้ังต่อ ๆ ไป สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะมีหนังลือ 
เรียกดัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่รายงานดัวไม่นัอยกว่า 10 วัน 
นับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ด้นทางตามที่อถู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 

อน่ึง ผู้Iด้รับการสรรหาและเลือกสรรชื่งได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานราขการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรีอปรับเปล่ียนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรีอข้าราขการในระหว่าง 
ปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรีอมีความรู้ความสามารถ ความประพฤตท่ีไม่เหมาะสม 
ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจบอกเลืกจ้างโดยไม่ด้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 

ประกาศ ณ วันที่ ^ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

. 1^ (นายขรีนทร์ เรองประโคน) 
^^1^^"™"**^*'"^™^รักหารูวขกา7แหน 

ผู้อำนวยการฟ้าปักงาน1ขต*ณ์ต่01,3กษาน,ะ0มศึกษาไ^! 1^, 2 



ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

ประกาศรับสมัคร 

รับสมัคร 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ้ี 

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ทำสัญญาจ้างและปฏิบติหน้าท่ี 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 

ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 

ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 

ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 
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หสักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

ภาค ก ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความเช้าใจเก่ียวสับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ 
ชองความเป็นครู (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบช้อเชียนแบบปรนัย ดังนี้ 

1. สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์บีจอุบัน 

2. นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องสับการศึกษา 
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
4. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราขการ 

4.1 กฎหมายเก่ียวสับการศึกษาแห่งขาติ 
4.2 กฎหมายเก่ียวสับระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธีการ 
4.3 กฎหมายเก่ียวสับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.4 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.5 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก 
4.6 กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการติดเลขสรูปเหตุผลเก่ียวกับ 

ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
6. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจัดใจความ การสรูปความ 

การติความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำตัพท์ 
7. ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยวัดความสามารถในการติดสรูปหาเหตุผลและ 

อุปมาอุปไมย 
8. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
9. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิขาชีพ 
10. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
11. มาตรฐานด้านการปฏินัติตน 
12. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาค ช ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ 
สอบข้อเชียนแบบปรนัย ตังนี้ 

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2. หลักการสอนท่ีเน้นการสอนติดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเนันผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
4. การพัฒนาผู้เรียน 

/ร.การพิหาร... 



5. การบริหารจัดการช๊ันเรียน 
6. การริจัยทางการศึกษา 
7. สื่อ นวัคกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
9. ลักษณะงานที่ปฏิบติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีการ 
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจลอบเอกสาร หรีอวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

1. ประวิติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ 
3. การมิปฏิภาณ ห่วงทีวาจา 
4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. ความคํดริเริมสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 



รายละเอียดกสุ่มวิชาหรอทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท๋ัวไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน 

1. กสุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (รหัสกสุ่มวิชา 01) 
1.1 วิทยาศาสตร์ 
1.2 การสอนวิทยาศาลตร์ 
1.3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1.4 ชีววิทยา 
1.5 ชีววิทยา 

2. กสุ่มวิชาสังคมศึกษา (รหัสกสุ่มวิชา 02) 
2.1 สังคมศึกษา 
2.2 ฎมีศาสตร์ 
2.3 ประวิตศาสตร์ 
2.4 พุทธศาสนา 
2.5 การสอนสังคมศึกษา 
2.6 สังคมวิทยา 
2.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

1.6 เคมี 

1.7 ฟิสิกส์ 

2.9 ศาสนา 
2.10 พัฒนาชุมขน 
2.11 วัฒนธรรมศึกษา 
2.12 พุทธศาสตร์ 
2.13 การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา 
2.14 ไทยคดีศึกษา 
2.15 รัฐประศาสนศาสตร์ 

2.8 พัฒนาสังคม 
3.กสุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รหัสกสุ่มวิชา 03) 

3.1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
3.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.4 เทคโนโลยี?(อสารการศึกษา 

หมายเหพุ 
กรฟ้ผู้สมัครสอบสรรหาและเสือกสรรพนักงานราขการท่ัวไปท่ีมีใต้ระบุสาขาวิขาเอกท่ีศึกษาไว้หรีอระบุแตกต่างจากประกาศ 

รับสมัคร ให้ถอจำนวนหน่วยกตของวิขาท่ีศึกษาในระบบทวิภาค (56๓6516โ) เป็นเกณฑ์ในการพจารณา โดยให้ถอหลักว่าต้องศึกษา 
เน้ือหาวิขาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกํต ตามหนังสือส์านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ดังนี้ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรีญญาตรี หลัก?)ตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิขานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรีญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเน่ือง ต้องศึกษาเนี้อหาวิขานั้นๆ ในระดับปรีญญาตรี 

ไม,น้อยกว่า 20 หน่วยกํต และในระดับอนุปรีญญาหรีอเท่ียบเท่าใต้Iม่เกํน 10 หน่วยกํต รวมแล้วใม่น้อยกว่า 30 หน่วยกํต 
ทั้งนี้แต่ละเนี้อหาวิขาที่ศึกษาตามข้อ 1 และ 2 จะต้องไต้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าเกรด 0 



สมัครเข้ารันการสรรหาและเลือกสรรลาขา2ข2 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ^ ^ 

ใบสมัครสำหรับพปักงานราชการท๋ัวไป ดำแหปงครูผู้สอน 

เรียน ผู้อำนวยการสำปักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานุรีรัมอํ เขต 2 

รูปถ่าย 
ข น า ด 

1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราขการที่'วไป ลังกัดสำนักงานเขตทนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ทุรีรัมย์ เขต 2 จีงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกื่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ตังต่อไปนิ้ 

1. ขื่อ- ขื่อสกุล สัญขาติ เข่ือขาตั ศาสนา 
2. อาชุนับ0งวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันท่ี เดือน ท.ศ (อากุ ปิ เดือน) 
3. รูฒํปริญญาตรีที่โข้สมัครตัดเลือก (ระทุรูฒิย่อ) สาขาวิขาเอก วิขาโท 
สำเรีจจากสถานศึกษาข่ือ เม่ือวันท่ี เดือน ท.ค 
4. ที่อกุ่ปิจรูบ้นที่ติดต่อได้ หมู่บ้าน บ้านเลขที่ หมู่ท่ี ถนน ตำบล 
อำ๓อ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ .โทรตัพท์ 
บัตรประจำตัวประขาขนเลขที่ ออกไห้ ณ จังหวัด หมดอา(เวันท่ี 
5. การรังราขการทหาร 
6. ปืจรูมันปฎับ้ตังาน่โนตำแหน่ง หน่วยงาน/บรีษัท จังหวัด 
ตั้งแต่วันที่ นับลืงปิจรูนันเป็นเวลา ปิ เดือน วัน (นับลืงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
7. ประสบการณีโนตำแหน่งที่สมัคร 

( ) 7.1 มีประสบการณี (ระทุ) ตำแหน่ง หน่วยงาบ 
ตั้งแต่วันที่ ลืงวันที่ (แนบหนังลือรับรองการปฏํบัติงาน) 

( ) 7.2 ไม่มีประสบการณี 
8. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน (ไนเขตจ่ายของไปรษณีย์) หมู่บ้าน บ้านเลขที่ หมู่ท่ี 

ถนน ตำบล อำ๓อ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ .โทรตัพท้ 
9. Iอกลารหสักฐานประกอบการสมัคร (จำนวน 2 ชุด) วับวองตำเนา5กต้องทุก0นับ ตังนิ้ 

( ) ปริญญานัตรหรีอหนังลือรับรองรูฒํ ( ) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใ บ 
( ) โบรายงานผลการศึกษา (ฑ'3ก5(ะโแวเร) ( ) ใบรับรองแพทย์ 
( ) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน ( ) ใบอทุญาตประกอบวิขาขีพครูหรีอใบอทุญาตปฏิบัติการสอน 
( ) สำเนาทะเบียนบ้าน ( ) หลักฐานการเปลื่ยนขื่อ - ขื่อสกุล,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
( ) เอกสารอีน ๆ (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณลมบ้ติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร ๆ และข้อความตังกล่าวข้างด้นน้ิ 
เป็นความจรีงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องลืท5โด ๆ ทั้งลืน 

(ลงข่ือ) ผู้สมัคร 
( ) 

ยื่นใบสมัครวันที่ เดือน พ.ศ 
เจ้าหนัาท่ีรับสมัคร เจ้าหนาท่ีรับเงินค่า3รรมเนียม เจ้าหนัาท่ีตรวจลอบคุณสมบัติ 

( ) ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไวั 
กุกด้องครบถ้วนแล้ว 

( ) มืปิญหา ดือ 
(ลงข่ือ) 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
ไวัเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสรีจเล่มท่ี เลขท่ี 

ได้ตรวจลอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เท้นว่า 
( ) นีคุณสมบัติครบถ้วน 
( ) ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก 

(ลงข่ือ). 
( ) ( ) ( ) 

ตำแหน่ง 

วันที่ เดือน พ.ศ วันที่ เดือน ท.ศ วันที่ เดือน ท.ศ 


