
 
 
 
  
 

 

  
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต!งต้ังเข$ารับราชการเป&นข$าราชการครู 
               และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู$ช!วย กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ 

       สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 ป/ พ.ศ. 2560 
.......................................... 

   ด$วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให$สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต!งต้ังเข$ารับราชการเป&นข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู$ช!วย กรณีท่ีมี
ความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 2 ป/ พ.ศ. 2560 
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจอํานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ด!วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 6838 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
และแต!งต้ังเข$ารับราชการเป&นข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู$ช!วย กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 ป/ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ตําแหน
งท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
 ตําแหน!งครูผู$ช!วย 
  - อันดับครูผู$ช!วย ข้ัน 15,050 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป/  
  - อันดับครูผู$ช!วย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป/  
  - อันดับครูผู$ช!วย ข้ัน 15,800 บาท สําหรับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป/ ท่ีได$รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม!น$อยกว!า 1 ป/ ต!อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป/   
 (รายละเอียดตําแหน!งและคุณวุฒิท่ีจะสอบคัดเลือกแนบท$ายประกาศนี้) 

   2. คุณสมบัติของผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก 
 2.1 เป&นผู$มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม และต$องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งตาม
มาตรฐานตําแหน!งท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
 2.2 มีวุฒิไม!ต่ํากว!าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.กําหนดเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน!งครูผู$ช!วย ในกลุ!มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ท่ีเปGดรับสมัคร 
      กรณีคุณวุฒิท่ีผู$สมัครนํามาใช$สมัครเข$ารับการคัดเลือกเป&นคุณวุฒิซ่ึงไม!ตรงตามประกาศ 
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได$ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว$ หรือระบุไว$แตกต!างจากประกาศรับสมัคร 
จะพิจารณานับหน!วยกิตใน Transcript ของผู$สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน!วยกิตตามหลักเกณฑSและวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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    ดังนั้น เพ่ือประโยชนSและสิทธิ์ของผู$สมัครในการพิจารณานับหน!วยกิต ให$ผู$สมัครดําเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาท่ีตนสําเร็จการศึกษา เพ่ือขอให$สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานท่ีใช$แสดง
หรือให$การรับรองว!าคุณวุฒิของผู$สมัครสอดคล$องกับคุณวุฒิ/และกลุ!มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามท่ีระบุไว$ใน
ประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให$สถาบันการศึกษาท่ีผู$สมัครสําเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript 
เป&นรายวิชาว!ารายวิชาท่ีผู$สมัครได$ศึกษามีรายวิชาใดบ$างท่ีสามารถนํามาประกอบการพิจารณานับหน!วยกิตได$ 
ท้ังนี้ รายวิชาท่ีนํามานับหน!วยกิตต$องสอดคล$องกับกลุ!มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 
 2.3 ปXจจุบันดํารงตําแหน!งพนักงานราชการ ลูกจ$างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึกษา พนักงานจ$างเหมาบริการ ครูอัตราจ$างหรือลูกจ$างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได$ของ
สถานศึกษา (เงินบริจาค ค
าธรรมเนียม ค
าบริการ ค
าตอบแทนจากการให$บริการ การลงทุน การใช$ทรัพย,สิน 
ของสถานศึกษา โดยมีการนําเข$าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนําไปใช$จ
ายตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ท่ีทางราชการกําหนด หรือเงินรายได$อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบว
าด$วยการนั้น) ซ่ึงทุกตําแหน!งต$องได$รับ
มอบหมายให$ปฏิบัติหน$าท่ีสอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ$าง
อย!างใดอย!างหนึ่งหรือรวมกันไม!น$อยกว!า 3 ป/ นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท$าย โดยมีภาระงานการสอน
หรือมีตารางสอนไม!น$อยกว!า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต!อสัปดาหS และการนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให$นับได$
ต้ังแต!วันท่ีได$รับวุฒิปริญญาตรี โดยมีผู$มีอํานาจอนุมัติให$สําเร็จการศึกษาแล$ว และจะนับระยะเวลาต!อเนื่อง
เฉพาะจํานวน วัน เดือน ป/ ท่ีปรากฏในสัญญาเท!านั้น  
   * เงินรายได$ของสถานศึกษา หมายความว!า เงินบริจาค ค!าธรรมเนียม ค!าบริการ ค!าตอบแทน
จากการให$บริการ การลงทุน การใช$ทรัพยSสินของสถานศึกษา โดยมีการนําเข$าระบบบัญชีของสถานศึกษาและ
นําไปใช$จ!ายตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีทางราชการกําหนด หรือเงินรายได$อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบว!าด$วยการนั้น  
 2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช$แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี
คุรุสภาออกให$เพ่ือปฏิบัติหน$าท่ีสอน (หลักฐานข$างต$นต$องยังไม!หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท$าย 
 2.5 ไม!เป&นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  2.6 ไม!เป&นโรคท่ีกําหนดไว$ในกฎ ก.ค.ศ. ว!าด$วยโรค พ.ศ. 2549 

 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
                ผู$ประสงคSจะสมัครเข$ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือดาวนSโหลดได$ตามแนบท$ายประกาศ 
และยื่นใบสมัครด$วยตนเอง ณ ห$องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแต!วันท่ี 22 – 28 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม!เว$นวันหยุดราชการ โดยผู$สมัครคัดเลือกจะต$องแต!งกาย
สุภาพเรียบร$อย 

  4. หลักฐานและเอกสารท่ีต$องย่ืนพร$อมใบสมัคร  
      4.1 ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด 
      4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา จะต$องได$รับการอนุมัติจาก
ผู$มีอํานาจไม!หลังวันเปGดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท$าย พร$อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 

 4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย พร$อมฉบับจริง จํานวน  
1 ฉบับ 
  
 

/4.4 สําเนาประกาศ... 
 
 

 
 



 
 

- 3 – 

   4.4 สําเนาประกาศนียบัตรบัณฑิต (กรณีผู$ได$รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป/ และได$รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม!น$อยกว!า 1 ป/ ต!อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป/) พร$อมฉบับจริง 
จํานวน 1 ฉบับ 
 4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช$แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให$เพ่ือปฏิบัติหน$าท่ีสอน (หลักฐานข$างต$นต$องยังไม!หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครคัดเลือก         
วันสุดท$าย พร$อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  
 4.6 สําเนาทะเบียนบ$านท่ีมีชื่อผู$สมัครคัดเลือก พร$อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  
 4.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$สมัครคัดเลือก (ท่ียังไม!หมดอายุ) พร$อมฉบับจริง  
จํานวน 1 ฉบับ  
 4.8 รูปถ!ายหน$าตรงไม!สวมหมวก และไม!สวมแว!นตาดํา ถ!ายครั้งเดียวกันไม!เกิน 6 เดือน  
ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป  
      4.9 แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงาน พร$อมสําเนาคําสั่งจ$างหรือสัญญาจ$างอย!างใดอย!างหนึ่ง 
ซ่ึงได$รับมอบหมายให$ปฏิบัติหน$าท่ีสอน รวมกันไม!น$อยกว!า 3 ป/ นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท$าย 
โดยผู$อํานวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
 4.10 ตารางสอนซ่ึงมีภาระงานการสอนไม!น$อยกว!า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต!อสัปดาหS  
 4.11 เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน ตามองคSประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน!งและวิชาชีพ (ภาค ค) ซ่ึงได$รับการรับรองจากผู$อํานวยการ
สถานศึกษา โดยจัดทําเป&นรูปเล!ม เรียงตามหัวข$อการประเมิน พร$อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ในแต!ละข$อ จํานวน 3 ชุด (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสาร) 
 4.12 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ใส!ซองปGดผนึกประทับตราลับพร$อมลงลายมือชื่อ
ผู$บริหารสถานศึกษากํากับ) 
 4.13 หลักฐานอ่ืน ๆ เช!น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ$ามี)  
พร$อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  
 ท้ังนี้ ต$องรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ ด$วยลายมือชื่อผู$สมัครเท!านั้น     

  5. การประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก 
       จะประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือกพร$อมวัน เวลา สถานท่ี และห$องสอบ ภายในวันท่ี 
1 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซตS www.facebook.com/
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

  6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต!งต้ังเข$ารับราชการ 
เป&นข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน!งครูผู$ช!วย กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ ปรากฏใน
รายละเอียดของหลักสูตรการคัดเลือกแนบท$ายประกาศนี้ 

 

 
7. วัน เวลา... 
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  7. วัน เวลาและสถานท่ีการคัดเลือก  

 ภาค ก  ความรอบรู$ และความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

 (100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

 

 วันเสาร,ท่ี 16 ธันวาคม 2560 
เวลา  09.00 – 10.00 น. 
เวลา  11.00 – 12.00 น. 

 
 

 

  - ความรอบรู$ 
  - ความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับความประพฤติ  
  และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

ภาค ข  ความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน!ง   
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

 

วันเสาร,ท่ี 16 ธันวาคม 2560 
เวลา  13.00 – 14.00 น. 
เวลา  15.00 – 16.00 น. 

 

 
  - ความรู$ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
  - ความรู$ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

 

 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
 

 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับตําแหน!งและวิชาชีพ   
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

 

วันจันทร,ท่ี 4 ธันวาคม 2560 
 ถึงวันศุกร,ท่ี 15 ธันวาคม 2560 

 

  - ประวัติและผลงาน ซ่ึงได$รับการรับรอง 
    จากผู$อํานวยการสถานศึกษา 

 

50 คะแนน 
 

 

  

 วันอาทิตย,ท่ี 17 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00 น. เป&นต$นไป 

 

 

  
  - สัมภาษณS 

 
 

50 คะแนน 
 

 

 สําหรับสถานท่ีสอบข$อเขียนจะแจ$งให$ทราบพร$อมกับประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก 

  8. เกณฑ,การตัดสิน 
   ผู$ผ!านเกณฑSการคัดเลือกต$องได$คะแนนแต!ละภาคไม!ตํ่ากว!าร$อยละหกสิบ กรณีได$คะแนนรวม
ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท!ากัน ให$ผู$สอบได$คะแนนภาค ข มากกว!าเป&นผู$อยู!ในลําดับท่ีดีกว!า หากยังได$คะแนน
ภาค ข เท!ากันอีก ให$ผู$สอบได$คะแนนภาค ก มากกว!า เป&นผู$อยู!ในลําดับท่ีดีกว!า หากยังได$คะแนน ภาค ก เท!ากันอีก 
ให$จับสลาก 

 
 

/9. การประกาศ... 
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  9. การประกาศผลการคัดเลือก 
      จะประกาศผลผู$ได$รับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซตS www.facebook.com/สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
โดยจะประกาศรายชื่อผู$ผ!านการคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผู$ได$คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน$อย 

  10. การบรรจุและแต
งตั้ง 
                 10.1 จะบรรจุและแต!งต้ังผู$ได$รับการคัดเลือกครบตามจํานวนตําแหน!งว!างท่ีประกาศรับสมัคร
โดยไม!มีการข้ึนบัญชีไว$                 
        10.2 ผู$ท่ีได$รับการคัดเลือกและได$รับการบรรจุและแต!งต้ังให$ดํารงตําแหน!งครูผู$ช!วยแล$ว  
หากจะขอย$ายไปดํารงตําแหน!งนอกหน!วยงานการศึกษาท่ีได$รับบรรจุและแต!งต้ัง จะต$องมีระยะเวลาปฏิบัติหน$าท่ี
อยู!ในหน!วยงานการศึกษาท่ีได$รับการบรรจุและแต!งต้ังไม!น$อยกว!า 4 ป/ 
        10.3 ในกรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว!าบุคคลใดเป&นผู$ขาดคุณสมบัติ ตามท่ีกําหนดในประกาศ 
รับสมัคร จะไม!พิจารณาบรรจุและแต!งต้ังเข$ารับราชการเป&นข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสั่งให$ออก
จากราชการแล$วแต!กรณี โดยผู$ได$รับการคัดเลือกจะเรียกร$องสิทธิ์ใดๆ ไม!ได$ 

 จึงประกาศให$ทราบโดยท่ัวกัน  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

              (นายชาติชาย  อุทัยพันธS) 
         ผู$ว!าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
     ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต
งตั้งเข$ารับราชการเปFนข$าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน
งครูผู$ช
วย กรณีท่ีมีความจําเปFนหรือมีเหตุพิเศษ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 ปG พ.ศ. 2560 
 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

2. รับสมัครคัดเลือก 
วันพุธท่ี 22 – วันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 

(ไม!เว$นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู$มีสิทธิ์เข$ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกรSท่ี 1 ธันวาคม 2560 

4. ประเมินประวัติและผลงาน ระหว!างวันจันทรSท่ี 4 – วันศุกรSท่ี 14 ธันวาคม 2560 

5. สอบข$อเขียน ภาค ก และ ภาค ข 
    ภาค ก  ความรอบรู$ และความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับ 
              ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
    ภาค ข  ความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน!ง 

 
 

วันเสารSท่ี 16 ธันวาคม 2560 

6. สอบสัมภาษณS วันอาทิตยSท่ี 17 ธันวาคม 2560 

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกรSท่ี 22 ธันวาคม 2560 
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รายละเอียดตําแหน
งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
งท่ีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต
งตั้ง 
เข$ารับราชการเปFนข$าราชครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน
งครูผู$ช
วย กรณีท่ีมีความจําเปFนหรือมีเหตุพิเศษ 

ครั้งท่ี 2 ปG พ.ศ. 2560 
(แนบท$ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560) 

------------------------------------------- 
กลุ
มวิชาเอกท่ีเปIดรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ปริญญาตรี หรือเทียบได$ไม!ต่ํากว!านี้ ในกลุ!มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 

 ท่ี ตําแหน
ง รหัสวิชา กลุ
มวิชา/ทาง/สาขาวิชา 
จํานวนอัตราท่ี 

ประกาศรับสมัคร 
อัตราเงินเดือน 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
 

ครูผู$ช!วย 01 
02 
03 
04 
11 
12 
15 
17 
21 
22 
23 
25 
26 
29 
30 
43 
46 
50 
55 
56 
58 
62 
63 

 
 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุeน 
คณิตศาสตรS 
วิทยาศาสตรS 

ชีววิทยา 
สังคมศึกษา 
พลศึกษา 
สุขศึกษา 

ศิลปศึกษา 
ทัศนศิลปf 
นาฏศิลปf 

ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย 
คหกรรม 

บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอรS 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 

วัดและประเมินผลการศึกษา 
แนะแนว 

บรรณารักษS 
 

19 
13 
4 
1 

11 
4 
1 
3 
4 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
4 

12 
8 
1 
1 
2 
 

  อันดับครูผู$ช!วย ข้ัน 15,050 บาท 
  สําหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป/) 
  หรืออันดับครูผู$ช!วยข้ัน 15,800 บาท 
  สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป/)  
  ท่ีได$รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม!น$อยกว!า 1 ป/ 
  ต!อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป/) 
  หรืออันดับครูผู$ช!วย ข้ัน 15,800 บาท 
  สําหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 108  
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หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต
งตั้งเข$ารับราชการเปFนข$าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน
งครูผู$ช
วย กรณีท่ีมีความจําเปFนหรือมีเหตุพิเศษ 

(แนบท$ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560) 
-------------------------------------- 

   ภาค ก ความรอบรู$ และความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   1. ความรอบรู$ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให$ทดสอบโดยการสอบข$อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต!อไปนี้ 
         1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณSปXจจุบัน 
         1.2 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข$องกับการศึกษา 
         1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
         1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติราชการ 
                     1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
   1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
             และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
   1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
   1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
             และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
   1.4.5 พระราชบัญญัติคุ$มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
   1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 1.5 ความรู$ความสามารถด$านภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดเนื้อหาการออกข$อสอบโดยเน$นเนื้อหาความรู$ความสามารถด$านภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข$องกับการปฏิบัติงานในตําแหน!งครูผู$ช!วย 

2. ความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)            
ให$ทดสอบโดยวิธีการสอบข$อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต!อไปนี้ 
        2.1 วินัยและการรักษาวินัย 
          2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค!านิยม 
          2.3 มาตรฐานวิชาชีพ 
          2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
          2.5 สมรรถนะวิชาชีพ 

  ภาค ข  ความรู$ความสามารถท่ีใช$เฉพาะตําแหน
ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 1. ความรู$ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให$ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข$อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต!อไปนี้ 
          1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
          1.2 หลักการสอนท่ีเน$นการสอนคิดวิเคราะหSและการจัดการเรียนรู$ท่ีเน$นผู$เรียนเป&นสําคัญ 
         1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
          1.4 การพัฒนาผู$เรียน 
 

-/1.5 การบริหาร... 
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    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
          1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
          1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
          1.8 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. ความรู$ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให$ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข$อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรู$ในเนื้อหากลุ!มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน
งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
ให$ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณS สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก 

   1. ประวัติและผลงานซ่ึงได$รับการรับรองจากผู$อํานวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)          
   2. สัมภาษณS  (50 คะแนน)  

 

--------------------------------------------- 
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รายละเอียดตําแหน
งและกลุ
มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ท่ีรับสมัครคัดเลือก 
1. กลุ
มวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา 01  
 1.1  ภาษาไทย     1.2  การสอนภาษาไทย 
 1.3  ภาษาและวัฒนธรรมไทย   1.4  ภาษาและวรรณคดีไทย 
 1.5  วรรณคดีไทย    1.6  ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
 1.7  การสอนภาษาไทย    1.8  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 1.9  วิธีสอนภาษาไทย    1.10  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 1.11  ภาษาไทย - ประวัติศาสตรS   1.12  ภาษาศาสตรSภาษาไทย 
 1.13  ไทยคดีศึกษา    1.14  ภาษาบาลี 
 1.15  ภาษาสันสกฤต    1.16  ภาษาบาลีสันสกฤต 
2. กลุ
มวิชาภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา 02 
 2.1  ภาษาอังกฤษ    2.2  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 2.3  วรรณคดีอังกฤษ    2.4  การสอนภาษาอังกฤษเป&นภาษาต!างประเทศ 
 2.5  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  2.6  วธิีสอนภาษาอังกฤษ 
 2.7  ภาษาอังกฤษชั้นสูง    2.8  การสอนภาษาอังกฤษ 
 2.9  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   2.10  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 2.11  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   2.12  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
 2.13  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ     2.14  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต!างประเทศ 
 2.15  ภาษาอังกฤษศึกษา   2.16  อังกฤษธุรกิจ 
 2.17  การสอนวิชาภาษาปXจจุบันต!างประเทศ (อังกฤษ) 
 2.18  การสอนภาษาอังกฤษให$ผู$มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 
 2.19  ภาษาศาสตรSประยุกตSด$านการสอนภาษาอังกฤษ 
3. กลุ
มวิชาภาษาจีน   รหัสวิชา 03 
 3.1  ภาษาจีน     3.2  ภาษาจีนกลาง 
 3.3  การสอนภาษาจีน    3.4  การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต!างประเทศ 
4. กลุ
มวิชาภาษาญ่ีปุLน   รหัสวิชา 04 
 4.1  ภาษาญ่ีปุeน     4.2  การสอนภาษาญ่ีปุeน 
 4.3  การสอนภาษาญ่ีปุeนในฐานะภาษาต!างประเทศ 
5. กลุ
มวิชาคณิตศาสตร,   รหัสวิชา 11   
 5.1  คณิตศาสตรS    5.2  การศึกษาคณิตศาสตรS 
 5.3  การสอนคณิตศาสตรS   5.4  สถิต ิ
 5.5  สถิติคณิตศาสตรS    5.6  การสอนคณิตศาสตรSระดับมัธยมศึกษา    
 5.7  คณิตศาสตรSศึกษา    5.8  สถิติศาสตรS 
 5.9  คณิตศาสตรSประยุกตS   5.10  สถิติประยุกตS 
 5.11  คณิตศาสตรS - เคมี    5.12  คณิตศาสตรS - ฟGสิกสS 
 5.13  คณิตศาสตรS – ชีวะ   5.14  คณิตศาสตรS – วิทยาศาสตรS 
 5.15  คณิตศาสตรSเชิงวิทยาการ   5.16  คณิตศาสตรSเชิงคอมพิวเตอรS 
 5.17  คณิตศาสตรSและเศรษฐมิติ   
 
 
 



 
 

- 11 – 

6. กลุ
มวิชาวิทยาศาสตร,   รหัสวิชา 12 
 6.1  วิทยาศาสตรS    6.2  เคมีศึกษา 
 6.3  วิทยาศาสตรSท่ัวไป    6.4  เคมีเทคนิค 
 6.5  วิทยาศาสตรSกายภาพ   6.6  ชวีเคมี 
 6.7  เคมี     6.8  อินทรีเคมี 
 6.9  วิทยาศาสตรSชีวภาพ    6.10  ฟGสิกสS 
 6.11  วิทยาศาสตรSกายภาพชีวภาพ  6.12  การสอนฟGสิกสS 
 6.13  วิทยาศาสตรSชีวภาพกายภาพ  6.14  การสอนฟGสิกสSระดับมัธยมศึกษา 
 6.15  วิทยาศาสตรSศึกษา    6.16  ฟGสิกสSประยุกตS 
 6.17  การสอนวิทยาศาสตรSกายภาพ  6.18  ชีววิทยา 
 6.19  การสอนวิทยาศาสตรSชีวภาพ  6.20  การสอนชีววิทยา 
 6.21  การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตรS 6.22  การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 
 6.23  การสอนวิทยาศาสตรSระดับมัธยมศึกษา 6.24  จุลชีววิทยา 
 6.25  การสอนวิทยาศาสตรS   6.26  ชีววิทยาท่ัวไป 
 6.27  การศึกษาวิทยาศาสตรS   6.28  วิทยาศาสตรS – เคมี 
 6.29  การสอนเคมี    6.30  วิทยาศาสตรS – คณิตศาสตรS 
 6.31  การสอนเคมีระดับมัธยม   6.32  คณิตศาสตรS – วิทยาศาสตรS 
 6.33  เทคโนโลยีและการอาหาร 
7. กลุ
มวิชาชีววิทยา   รหัสวิชา 15 
 7.1  ชวีวิทยา     7.2  การสอนชีววิทยา 
 7.3  การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา  7.4  จุลชีววิทยา 
 7.5  ชวีวิทยาท่ัวไป    7.6  สัตววิทยา 
 7.7  พันธุศาสตรS    7.8  พฤกษศาสตรS   
8. กลุ
มวิชาสังคมศึกษา   รหัสวิชา 17 
 8.1  สังคมศึกษา     8.2  ประวัติศาสตรS 
 8.3  การสอนสังคมศึกษา    8.4  ภูมิศาสตรS 
 8.5  วัฒนธรรมศึกษา      8.6  การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 8.7  พัฒนาสังคม    8.8  การพัฒนาชุมชน 
 8.9  สังคมศาสตรS    8.10  รฐัศาสตรS (การเมืองการปกครอง) 
 8.11  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  8.12  พุทธศาสนา 
 8.13  สังคมศาสตรSการพัฒนา     8.14  ไทยคดีศึกษา 
 8.15  ปรชัญาท่ัวไป    8.16  นิติศาสตรS   
 8.17  รฐัประศาสนศาสตรS แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตรS      
9. กลุ
มวิชาพลศึกษา   รหัสวิชา 21 
 9.1  พลศึกษา     9.2  การสอนพลศึกษา 
 9.3  วิทยาศาสตรSการกีฬา   9.4  การฝjกและการจัดการกีฬา 
 9.5  ศึกษาศาสาตรS – พลศึกษา   9.6  สุขศึกษาและพลศึกษา 
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10. กลุ
มวิชาสุขศึกษา   รหัสวิชา 22 
 10.1  สุขศึกษา    10.2  การสอนสุขศึกษา 
 10.3  สุขศึกษาและการส!งเสริมสุขภาพ  10.4  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 10.5  อนามัยครอบครัว   10.6  สาธารณสุขหรือสาธารณศาสตรS 
 10.7  ชีวอนามัย    10.8  ศึกษาศาสตร – สุขศึกษา 
11. กลุ
มวิชาศิลปศึกษา   รหัสวิชา 23 
 11.1  ศิลปะ     11.2  ประยุกตSศิลปศึกษา 
 11.3  ศิลปศึกษา    11.4  จิตรกรรม 
 11.5  ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา  11.6  จิตรกรรมไทย 
 11.7  ศิลปะไทย    11.8  จิตรกรรมสากล 
 11.9  ศิลปะการช!าง    11.10  ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลปf 
 11.11  ศิลปะประยุกตS  
12. กลุ
มวิชาทัศนศิลปM   รหัสวิชา 25   
 12.1  ทัศนศิลปf    12.2  จิตรกรรมสากล 
 12.3  ประติมากรรม    12.4  วิจิตรศิลปf 
13. กลุ
มวิชานาฏศิลปM   รหัสวิชา 26 
 13.1  นาฏศิลปf    13.2  นาฏศิลปfไทยศึกษา 
 13.3  นาฏศิลปfไทย    13.4  นาฏศิลปfและการละคร 
 13.5  นาฏยศาสตรS    13.6  นาฏศิลปfสากลศึกษา 
 13.7  นาฏศิลปfสากล    13.8  นาฏดุริยางคSคีตศิลปfศึกษา 
 13.9  นาฏยศิลปf 
14. กลุ
มวิชาดนตรีสากล   รหัสวิชา 29 
 14.1  ดนตรีสากล      14.2  การสอนดุริยางคSศึกษา   
 14.3  ดนตรีคีตศิลปfสากลศึกษา   14.4  ดุริยางคSสากล 
 14.5  ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา  14.6  ศิลปกรรม (ดนตรีสากล) 
15. กลุ
มวิชาดนตรีไทย   รหัสวิชา 30 
 15.1  ดนตรีไทย    15.2  ศิลปกรรมศาสตรSศึกษา – ดนตรีไทย 
 15.3  ดนตรีหรือดนตรีศึกษา   15.4  ดุริยางคSไทย 
 15.5  ดุริยางคศาสตรS    15.6  ดุริยางคศิลปf 
 15.7  ดุริยะศิลปf   
16. กลุ
มวิชาคหกรรม   รหัสวิชา 43 
 16.1  คหกรรม    16.2  คหกรรมท่ัวไป 
 16.3  คหกรรมศาสตรS    16.4  ศึกษาศาสตรS – คหกรรมศาสตรS 
 16.5  คหกรรมศาสตรSศึกษา   16.6  คหกรรมศิลปf 
 16.7  คหกรรมศาสตรS (อาหาร – ผ$า)  16.8  อาหารและโภชนาการ 
 16.9  คหกรรมศาสตรSศิลปf   16.10  โภชนาการชุมชน 
 16.11  คหกรรมศาสตรSท่ัวไป   16.12  คหกรรม (การงานพ้ืนฐานอาชีพ)     
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17. กลุ
มวิชาบริหารธุรกิจ   รหัสวิชา 46 
  17.1  บริหารธุรกิจ    17.2  บัญช ี
  17.3  การเงิน     17.4  การบัญชีการเงิน 
  17.5  การบริหารการเงิน   17.6  การจัดการท่ัวไป 
  17.7  เศรษฐศาสตรS    17.8  ธุรกิจศึกษา 
  17.9  การเงินและการธนาคาร   17.10  ธุรกิจระหว!างประเทศ 
18. กลุ
มวิชาคอมพิวเตอร,   รหัสวิชา 50 
  18.1  คอมพิวเตอรS    18.2  คอมพิวเตอรSศึกษา 
  18.3  วิทยาการคอมพิวเตอรS   18.4  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรS 
  18.5  คอมพิวเตอรSธุรกิจ   18.6  การประมวลผลข$อมูลด$วยเครื่องคอมพิวเตอรS 
  18.7  วิศวกรรมคอมพิวเตอรS   18.8  ธุรกิจคอมพิวเตอรS 
  18.9  ศาสตรSคอมพิวเตอรS   18.10  ระบบสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  18.11  เทคโนโลยีทางการศึกษา  18.12  วิทยาการคอมพิวเตอรSประยุกตS 
  18.13  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  18.14  สารสนเทศศึกษา 
  18.15  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรS   
19. กลุ
มวิชาปฐมวัย   รหัสวิชา 55 
 19.1  ปฐมวัยศึกษา    19.2  การศึกษาปฐมวัย 
 19.3  อนุบาลศึกษา    19.4  อนุบาล 
 19.5  การอนุบาลศึกษา   19.6  การปฐมวัยศึกษา 
20. กลุ
มวิชาประถมศึกษา   รหัสวิชา 56 
 20.1  ประถมศึกษา    20.2  การประถมศึกษา 
21. กลุ
มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา   รหัสวิชา 58 
 21.1  วัดผลการศึกษา    21.2  การวัดผลการศึกษา 
 21.3  การวัดและประเมินผลการศึกษา  21.4  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   
22. กลุ
มวิชาแนะแนว   รหัสวิชา 62 
 22.1  แนะแนว    22.2  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 22.3  การแนะแนว    22.4  จิตวิทยาการให$บริการปรึกษาและแนะแนว 
 22.5  จิตวิทยาและการแนะแนว   22.6  จิตวิทยาการศึกษา 
 22.7  การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา  
23. กลุ
มวิชาบรรณารักษ,   รหัสวิชา 63 
 23.1  บรรณารักษS    23.2  บรรณารักษSศาสตรS 
 23.3  สารนิเทศศาสตรS    23.4  บรรณารักษSศาสตรSและสารนิเทศศาสตรS 
 23.5  ห$องสมุดโรงเรียน   23.6  บรรณารักษSศาสตรSและสารสนเทศศาสตรS 

 
หมายเหตุ :  กรณีผู$สมัครคัดเลือกมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ!มวิชาท่ีเป&นเอกคู! ให$เลือกสมัครคัดเลือกในกลุ!มวิชา
หรือทางหรือกลุ!มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท!านั้น 
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แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เพ่ือใช�ประกอบการประเมินตัวช้ีวัด 

สําหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งตั้งเข�ารับราชการเป&นข�าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน$งครูผู�ช$วย  กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 2 ป. พ.ศ. 2560 

 
 
 

 

โดย 

............................................................................. 
ป4จจุบันดํารงตําแหน$ง......................................................... 
โรงเรียน.............................................................................. 
สังกัด.................................................................................. 

 
 
 
 

 

 
                                   เลขประจําตัวผู�สมัคร    

  สมัครคัดเลือก กลุ$มวิชา.......................................................... 
กศจ.สมุทรปราการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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                                                              เลขประจําตัวผู�สมัคร    

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เพ่ือประกอบการสมัครเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต$งตั้งเข�ารับราชการ 

เป&นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน$งครูผู�ช$วย 
กรณีท่ีมีความจําเป&นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 2 ป. พ.ศ. 2560 

…................................................................. 
                                                                  สมัครสอบคัดเลือก  กลุ$มวิชา............................................... 
1. ชื่อ - ชื่อสกุล………………………................................................................................................................................................ 
ป�จจุบันปฏิบัติงานตําแหน�ง        ครูอัตราจ าง   พนักงานราชการ          อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
จากเงิน        รายได สถานศึกษา        งบประมาณทางราชการ (งบ..........................................................................) 
โรงเรียน…..........................................................อําเภอ/เขต…..................................สพป./สพม.….................................. 
1. ประวัติและผลงานซ่ึงได�รับการรับรองจากผู�อํานวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ท่ี องค=ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค$าคะแนน กรอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
1  คุณวุฒิการศึกษา 

        ระดับปริญญาโทข้ึนไป 
        ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

 พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด 
 ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว 
 หน าท่ี.............................................. 

2  ระยะเวลาปฏิบัติการสอน  
        ระยะเวลา 12 ป= ข้ึนไป 
        ระยะเวลา 11 ป= 
        ระยะเวลา 10 ป= 
        ระยะเวลา 9 ป=  
        ระยะเวลา 8 ป= 
        ระยะเวลา 7 ป= 
        ระยะเวลา 6 ป= 
        ระยะเวลา 5 ป= 
        ระยะเวลา 4 ป= 
        ระยะเวลา 3 ป= 

(10 คะแนน) 
10 คะแนน 
9 คะแนน 
8 คะแนน 
7 คะแนน 
6 คะแนน 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

 พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน 
 ในสถานศึกษาท่ีระบุตามคําสั่งหรือ 
 สัญญาจ างอย�างใดอย�างหนึ่งหรือ 
 รวมกันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือก 
 วันสุดท าย (เศษของป=ตั้งแต� 6 เดือนข้ึนไป 
 นับเปEน 1 ป=) โดยคําสั่งหรือสัญญาจ าง 
 ให ผู อํานวยการสถานศึกษารับรอง 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 นั้นๆ 
 หน าท่ี.......................................... 
 ถึงหน าท่ี...................................... 

3  สถานศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน 
        ปฏิบัติการสอนอยู�ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
        ปฏิบัติการสอนอยู�นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 
 หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให ใช ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
  2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
  3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ. 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 
 
5 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 

 พิจารณาจากคําสั่งหรือสัญญาจ างท่ีปฏิบัติ 
 การสอนในโรงเรียนป�จจุบัน โดยคําสั่งหรือ 
 สัญญาจ างให ผู อํานวยการสถานศึกษา 
 รับรอง 
 หน าท่ี........................................ 
 ถึงหน าท่ี.................................... 
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ท่ี องค=ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค$าคะแนน กรอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
4  ภูมิลําเนาของผู�สมัคร 

        ภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
        ภูมิลําเนาอยู�นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 
 หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให ใช ตัวชี้วัด ดังนี้   
  1. ภูมิลําเนาอยู�ในภูมิภาคท่ีรับสมัคร 
  2. ภูมิลําเนาอยู�นอกภูมิภาคท่ีรับสมัคร 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
2 คะแนน 

 พิจารณาจากการมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ าน 
 (ทร.14) ต�อเนื่องมาแล วไม�น อยกว�า 180 วัน 
 นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท าย 
 หน าท่ี.............................................. 

5  ภาระงานการสอนตามตารางสอน  
        ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาหG ข้ึนไป 
        ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาหG         
        ภาระงานการสอน 5 - 11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาหG 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 

 

 ภาระงานการสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมง 
 หรือคาบท่ีปฏิบัติการสอน กิจกรรมพัฒนา 
 ผู เรียน การจัดประสบการณGการเรียนรู  
 กิจกรรมฟJKนฟูสมรรถภาพผู เรียนในภาค 
 เรียนป�จจุบัน ณ วันท่ีสมัครเข ารับการ 
 คัดเลือก โดยให แนบตารางสอน ซ่ึงมี   
 ผู อํานวยการสถานศึกษารับรอง 
 (ถ าไม�มีหลักฐาน ให  0 คะแนน) 
 หน าท่ี.......................................... 

6  การเป&นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน 
        เปEนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับภาค 
 ประเทศ หรือนานาชาติ หรือสูงกว�ากลุ�มสถานศึกษาสังกัด สศศ.  
        เปEนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
        เปEนวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ตํ่ากว�าระดับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือตํ่ากว�ากลุ�มสถานศึกษา 
สังกัด สศศ.  

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
 

 พิจารณาจากคําสั่งแต�งต้ัง หนังสือเชิญ 
 บันทึกเสนอหรือหลักฐานอ่ืนใด ท่ีแสดงว�า  
 เปEนวิทยากร กรรมการ หรือคณะทํางาน 
 ท่ีสูงสุดเพียงระดับเดียว จากหน�วยงาน 
 ภาครัฐหรือหน�วยงานเอกชน ท่ีจัดกิจกรรม 
 ท่ีเก่ียวข องกับการจัดการศึกษา โดยมี 
 ผู อํานวยการสถานศึกษารับรอง 
 (ถ าไม�มีหลักฐาน ให  0 คะแนน) 
 หน าท่ี........................................ 

7  ผลงานท่ีเกิดกับผู�เรียน 
        เท�ากับหรือสูงกว�าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 
 หรือสูงกว�ากลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
        เท�ากับหรือสูงกว�าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 
 หรือเท�ากับกลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
        ตํ่ากว�าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือตํ่ากว�า 
 กลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ.   
 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 

 พิจารณาจากผลงาน เช�น โล� เกียรติบัตร 
 หรือหลักฐานอ่ืนของผู เรียนท่ีอยู�ในความ 
 รับผิดชอบท่ีแสดงว�าได รับรางวัลจากการ 
 จัดการเรียนรู   การส�งเสริมการเรียนรู  
 กิจกรรมพัฒนาผู เรียน กิจกรรมพัฒนา 
 ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด 
 ประสบการณG ท่ีได รับรางวัลสูงสุดเพียง 
 ระดับเดียว โดยมีผู อํานวยการสถานศึกษา  
 รับรอง 
 (ถ าไม�มีหลักฐาน ให  0 คะแนน) 
 หน าท่ี........................................ 

 

 

 

 



 

 

ท่ี องค=ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค$าคะแนน กรอบการพิจารณา/เอกสารอ�างอิง 
8  ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง 

        เท�ากับหรือสูงกว�าระดับภาค หรือประเทศ หรือนานาชาติ 
 หรือสูงกว�ากลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
        เท�ากับหรือสูงกว�าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด 
 หรือเท�ากับกลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
        ตํ่ากว�าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือจังหวัด หรือตํ่ากว�า 
 กลุ�มสถานศึกษา สังกัด สศศ.   
 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
 
4 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 

 พิจารณาจากผลงาน เช�น โล� เกียรติบัตร 
 หรือหลักฐานอ่ืนของผู สมัครท่ีแสดงว�า 
 ได รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู    
 การส�งเสริมการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนา  
 ผู เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ   
 กิจกรรมการจัดประสบการณG ท่ีได รับรางวัล 
 สูงสุดเพียงระดับเดียว โดยมีผู อํานวยการ 
 สถานศึกษารับรอง 
 (ถ าไม�มีหลักฐาน ให  0 คะแนน) 
 หน าท่ี........................................ 

9  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทางลับ) 
 ในหัวข อดังต�อไปนี้ 
  1. การอุทิศเวลาให ราชการ 

  2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
  3. การมีมนุษยสัมพันธGกับเพ่ือนร�วมงาน 
  4. การดํารงชีวิตอย�างเหมาะสม 
  5. การมีส�วนร�วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม       
 

(5 คะแนน) 
 

 พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม 
 วิธีการ 
 1. ผู สมัครดาวนGโหลดแบบประเมิน 
 ตามแบบท่ี สพฐ. กําหนด จากเว็บไซตG 
 http://personnel.obec.go.th หรือ 
 เว็บไซตGของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ส�งให ผู อํานวยการสถานศึกษาทําการ 
 ประเมิน 
 2. ผู ประเมินดําเนินการประเมินผู สมัคร 
 เข ารับการคัดเลือกตามรายการประเมิน 
 และทําสําเนาแบบประเมิน จํานวน 1 ฉบับ 
 3. ผู ประเมินนําแบบประเมินฉบับจริง 
 ใส$ซองปIดผนึกประทับตราลับ พร�อมลง 
 ลายมือช่ือกํากับ และเก็บสําเนาแบบ 
 ประเมินไว ท่ีสถานศึกษา 
 4. ผู สมัครนําผลการประเมินยื่นพร อม 
 ใบสมัครท่ี กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. 
 ท่ีประสงคGเข ารับการคัดเลือก แล วแต�กรณี 
 5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. นําผลการ 
 ประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตาม 
 องคGประกอบและตัวชี้วัดอ่ืน   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ขอรับรองว�าข อมูลข างต นเปEนจริงทุกประการหากตรวจพบภายหลังว�าข อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข องมีข อความ 
ไม�ถูกต องตามความเปEนจริงถือว�าหมดสิทธิในการเข ารับการคัดเลือก 
 

(ลงชื่อ)…................................................. 
(….......................................................) 

ผู สมัครเข ารับการคัดเลือก 
 

ขอรับรองว�าข อมูลของ…..........................................................................เปEนจริงทุกประการ 
(ลงชื่อ)…............................................................... 
(….......................................................................) 

ผู อํานวยการโรงเรียน….................................................... 
 
 

หมายเหตุ   1. กรณีสถานศึกษาไม�มีผู ดํารงตําแหน�งผู อํานวยการสถานศึกษา ให ผู รักษาราชการแทนเปEนผู รับรอง  
                  เอกสารหลักฐานและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
     2. ให ผู สมัครนําเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด ยื่นพร อมใบสมัครท่ี กศจ. 
        หรือ ก.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีประสงคGเข ารับการคัดเลือก แล วแต�กรณี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 



รายละเอียดการจ�าง ผู�บริหาร

ที่ โรงเรียน โรงเรียน

ตั้งแต�วันที่ ถึงวันที่ ป เดือน วัน เลขที่ ลงวันที่ จ�างจากเงินงบประมาณ ลงนามรับรอง

1

2

3

4

(ลงชื่อ)..................................................................... ผู�สมัคร

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�าง/คําสั่งจ�าง รวม

      (……………………………………………………...)

ขอรับรองว�าข�อความที่แจ�งไว�ข�างต�นเป&นความจริงทุกประการ

สัญญาจ�าง/คําสั่งจ�าง

โรงเรียน............................................................................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................................

หมายเหตุ "จ�างจากเงินงบประมาณ" ให�ระบุงบประมาณที่ใช�จ�าง เช�น   งบบุคลากร   งบวิกฤต  เป&นต�น   หรือจ�างจากเงินรายได�ของสถานศึกษา (อบจ., อบต., เทศบาล, เงินบริจาค)

หมายเหตุ

เลขประจาํตัวสอบ................................

แบบรายงานประวัตกิารปฏิบัตงิาน

ตามข้อ 4.9     เอกสารที�ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื�อบรรจุและแต่งตั (งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  

  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ - สกุล ...............................................................................    ตําแหน�ง........................................................................................



รายละเอียดการจ�าง ผู�บริหาร

ที่ โรงเรียน โรงเรียน

ตั้งแต�วันที่ ถึงวันที่ ป� เดือน วัน เลขที่ ลงวันที่ จ�างจากเงินงบประมาณ ลงนามรับรอง

1 คลองเสาธง 1  ตุลาคม  2554 28  กุมภาพันธ!  2555  - 5  - 12/2554 30  กันยายน  2554 รายได�สถานศึกษา (อบจ.) หลักฐานอ�างอิงที่มา
2 คลองเสาธง 1  มีนาคม  2555 31  ธันวาคม  2555  - 10  - 5/2555 1  มีนาคม  2555 รายได�สถานศึกษา (อื่น ๆ) ของเงินที่ใช�จ�าง เช9น
3 คลองเสาธง 20  มกราคม  2556 30  กันยายน  2556  - 8 12 12/2556 1  มกราคม  2556 ครูวิทย! - คณิต หลักฐานการรับเงิน

4 วัดท�องคุ�ง 1  ตุลาคม  2557 30  กันยายน  2557 1  -  - 5/2557 28  กันยายน  2557 sp2 คําสั่งจ�าง,บัญชีเงิน

5 บ�านคลองเหลวง 1  ตุลาคม  2558 30  กันยายน  2559 1  -  - 20/2558 20  มีนาคม  2559 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต รายได�สถานศึกษา

6 บ�านคลองเหลวง 1  ตุลาคม  2559 30  กันยายน  2560  - 5 4/2559 1 ตุลาคม  2559 พนักงานราชการ อื่นๆ

รวม 4 4 12

(ลงชื่อ)..................................................................... ผู�สมัคร

ตัวอย�างการกรอกรายงานประวัติการปฏิบัติงาน

รวม

เลขประจําตัวสอบ................................
แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงาน

ตามข�อ 4.9     เอกสารที่ใช�ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งเข�ารับราชการเป0นข�าราชการครู  
  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ - สกุล      นางสาวแสนดี     ใจงาม    ตําแหน�ง        ครูอัตราจ�าง
โรงเรียน   บ�านคลองหลวง     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1

              (นางสาวแสนดี    ใจงาม  )

หมายเหตุระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�าง/คําสั่งจ�าง สัญญาจ�าง/คําสั่งจ�าง

หมายเหตุ "จ�างจากเงินงบประมาณ" ให�ระบุงบประมาณที่ใช�จ�าง เช9น   งบบุคลากร   งบวิกฤต  เปIนต�น   หรือจ�างจากเงินรายได�ของสถานศึกษา (อบจ., อบต., เทศบาล, เงินบริจาค)
ขอรับรองว9าข�อความที่แจ�งไว�ข�างต�นเปIนความจริงทุกประการ



                               

                                                                            เลขประจําตัวสอบ         
 

 
ใบสมัครเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเข�ารับราชการเป นข�าราชการครูฯ 

ตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีที่มีความจําเป นหรือมีเหตุพิเศษ คร้ังที่ 2  ป. พ.ศ. 2560 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรปราการ 

สาขาวิชาเอก....................................................... 

1.  ช่ือ – ช่ือสกุล......................................................................................สญัชาติ...................เช้ือชาติ..................... 
2.  เกิดวันท่ี..................เดือน....................................................พ.ศ....................อายุ.................ป�  (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท'าย) 
3.  วุฒิการศึกษา    วุฒิปริญญาตรี  ช่ือคุณวุฒิ  (อักษรย-อ)............................สาขาวิชาเอก
.............................................................................    
      �    หลักสตูร   4   ป�   �    หลักสตูร   4   ป�  + ป.บัณฑิต     �    หลักสูตร   5   ป�    
     สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  .................................................................................................................................................... 
4.  ป8จจุบันเป9น   �    พนักงานราชการ   �   ครูอัตราจ'างหรือลูกจ'างช่ัวคราว จากเงินงบประมาณหรือรายได'ของสถานศึกษา 
     โรงเรียน...................................................................... สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………………………………………... 
      ตั้งแต-วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ................ถึงวันท่ี  28  กุมภาพันธB  พ.ศ. 2560  เป9นเวลา............ป�...........เดือน...........วัน            
      และได'ปฏิบัติงานตามคําสั่งจ'าง/สัญญาจ'าง  จากเงินงบประมาณของส-วนราชการหรือรายได'ของสถานศึกษา  รวมกันเป9นเวลา                                   
     ปฏิบัติงานท้ังสิ้น.................ป�..................เดือน.............วัน 
     รายละเอียดตามคําสั่งจ'าง/สญัญาจ'างแนบท'ายใบสมัคร (การนับระยะเวลาให'นับถึงวันรับสมัครวันสุดท'าย) 
5.  ได'แนบสําเนาหลักฐานต-าง ๆ ซ่ึงได'ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต'องมาพร'อมกับใบสมัคร  รวม....................ฉบับ  ดังน้ี 
    (  )   ระเบียนแสดงผลการเรยีน                                             (  )  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
      (  )   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                             (  )  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน      
      (  )   แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานพร'อมคําสั่งจ'าง/สญัญาจ'าง        (  )  ตารางสอน                     
      (  )   เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน  จํานวน  3  ชุด     (  )  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
    (  )   บัตรประจําตัวประชาชน                                                    (  )  ทะเบียนบ'าน                             
      (  )   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................. 
     (หากข'าพเจ'ายื่นหลักฐานต-าง ๆ ไม-ถูกต'องหรือไม-ครบถ'วนตามท่ีกําหนดไว'ในประกาศ  ให'ถือว-าข'าพเจ'าไม-มีสิทธิเข'ารับการคัดเลือกครั้งน้ี) 
6.   สถานท่ีติดต-อได'ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตของไปรษณียB) บ'านเลขท่ี.................................หมู-ท่ี................................................... 
   ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง..................................................................... 
   อําเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณยีB....................................................... 
  โทรศัพทBบ'าน..........................................โทรศัพทBท่ีทํางาน.........................................โทรศัพทBมือถือ...................................................   
  ข'าพเจ'าขอรับรองว-า  ข'าพเจ'าเป9นผู'มีคณุสมบัติครบถ'วนตามประกาศรับสมัคร  และข'อความท่ีแจ'งไว'ในใบสมัครข'างต'น 
เป9นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว-าข'อความในใบสมัครน้ี  ไม-เป9นความจริงหรือคุณสมบัติของข'าพเจ'าไม-ครบถ'วน   
ข'าพเจ'าจะไม-เรียกร'องสิทธ์ิใด ๆ ท้ังสิ้น  ในการคัดเลือกและการบรรจุแต-งตั้ง  

                                                                                    ลงช่ือ..............................................................................ผู'สมัคร 
                                                                                           (.................................................................................) 
                                                                                     ยื่นใบสมัครวันท่ี...................เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560                 

บันทึกของเจ'าหน'าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ'าหน'าท่ีตรวจคุณสมบัต ิ
� หลักฐานครบถ'วน 
� ไม-ถูกต'องเน่ืองจาก......................................................................... 
       ............................................................................................. …… .                 
 
   ลงช่ือ................................................................เจ'าหน'าท่ีรับสมัคร 
          (................................................................) 
                    ............./ พฤศจิกายน / 2560 

ได'ตรวจสอบคุณสมบัติของผู'สมัครแล'ว  ปรากฏว-า 
� มีคุณสมบัติครบถ'วนตามประกาศรับสมัคร 
� ขาดคุณสมบัติ  เน่ืองจาก................................................................ 
 
     ลงช่ือ..........................................................เจ'าหน'าท่ีตรวจคุณสมบัติ       
         (.................................................................)      
                   ............./........................../2560                
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เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเข�ารับราชการเป นข�าราชการครู 

         และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน�งครูผู�ช�วย กรณีท่ีมีความจําเป นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 2  ป. พ.ศ.2560 
.................................................................. 

1.ชื่อ  ผู'สมัครสอบ..................................................................................... 
2.สมัครสอบแข-งขันวิชาเอก             ภาษาไทย         ชีววิทยา                  นาฏศิลปO           ปฐมวัย 
      ภาษาอังกฤษ              สังคมศึกษา              ดนตรไีทย             ประถมศึกษา 
                                                  ภาษาจีน                   พลศึกษา                 ดนตรีสากล                    แนะแนว 
                                                  ภาษาญี่ปุPน                สุขศึกษา                  คหกรรม     บรรณารักษB 

              คณิตศาสตรB               ศิลปศึกษา                บริหารธุรกิจ                   วัดและประเมินผลฯ 
                                                  วิทยาศาสตรB              ทัศนศิลปO                  คอมพิวเตอรB       
                                                                                                                                                                               

3.รายการเอกสารสมัครสอบ                                                     
(   ) 3.1   ใบสมัคร 
(   ) 3.2    ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(   ) 3.3    ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                                                                                                     
(   ) 3.4    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
(   ) 3.5    แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานพร'อม  คําสั่งจ'าง / สญัญาจ'าง 
(   ) 3.6    ตารางสอน   
(   ) 3.7    เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน  จํานวน   3  ชุด        
(   )  3.8    แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน                  
(   )  3.9    บัตรประจําตัวประชาชน                                                                 
(   )  3.10  ทะเบียนบ'าน 
(    ) 3.11  อ่ืนๆ (ถ'ามี ระบุ )  

3.12.1  สําเนาทะเบียนสมรส  
3.12.2  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ สกุล   
3.12.3   ............................................................. 
3.12.4................................................................ 

 รวมท้ังหมด..................................รายการ 
 ลงช่ือ................................................ผู'สมัคร 
  (...........................................................) 
              .............../ พฤศจิกายน  /2560 
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ตรวจเอกสาร 

ขั�นตอนที� 2 
รับสมคัร 
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