
 

 

 

ประกาศสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
สงักัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปงบประมาณ 256๔ 

-------------------------------------------------------- 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประสงคจะรับสมัครบุคคล

เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ เร่ือง หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ และแบบสัญญาจางของ

พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเร่ืองการ

กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ดวนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 เร่ืองแนวทางการสรรหาและบริหาร

อัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคําสั่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เร่ืองการมอบ

อํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประการรับสมัครบุคคลท่ีสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี ้

1. กลุมงานบริการ ตําแหนงครูพี่เลี้ยง จํานวน ๑ อัตรา 

 1.1 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัต ิปฏิบัติหนาท่ีหลักเกี่ยวกับดูแลและเตรียมความพรอมการเรียนรูของเด็ก

ระดับปฐมวัย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

1.1.1 จัดประสบการณเรียนรูเด็กระดับปฐมวัย 

1.1.2 ดูแลความปลอดภัยเด็ก การจัดอาหาร กระตุนสงเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมสันทนาการ

อยางเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

1.1.3 ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ของเด็กระดบัปฐมวัย 

1.1.4 ปฏิบัติงานประสานความรวมมือ กับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาเด็กระดบั

ปฐมวัยตามศักยภาพ 

1.1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  

 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของกลุมงานบริการ และคาตอบแทน 

เปนผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

คาตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินคาครองชีพพิเศษจํานวน 2,000 บาท 

 1.3 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (ตําแหนงครูพ่ีเล้ียง) 

/1.3.1 รูปถาย... 



- 2 – 

 

1.3.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้วซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน

จํานวน 3 รูป 

1.3.2 สําเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาพรอมฉบับจริงจํานวน 1 ฉบับ 

1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมฉบับจริงจํานวน 1 ฉบับ 

1.3.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจรงิจํานวน 1 ฉบับ 

1.3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

1.3.6 ใบรบัรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วา

ดวยโรค พ.ศ. 2549 

 1.4 รายละเอียดอัตราวางตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง 

   โรงเรียนบานนาผักปอด อําเภอโพนสวรรค  จํานวน 1 อัตรา 
  

2. กลุมงานบริหารท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน จาํนวน 4 อัตรา 

 2.1  ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการ

เรยีนรูของผูเรียน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังน้ี 

2.1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน และสงเสริมการเรยีนรูของผูเรียน ดวยวิธีที่

หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.1.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยจัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

2.1.3 ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.1.4 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

2.1.5 ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

2.1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของกลุมบริหารงานท่ัวไปและคาตอบแทน ของผูสมัครเขารับการเลือกสรร

มีดังนี้ 

 ผูสมัครเขารับการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานราชการ โดยมีวุฒิปริญญาตรี

ทางการศกึษา และสาขาวิชาเอก หรือทางกลุมวิชา ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

คาตอบแทน 18,000 บาท/เดือน 

 2.3 เอกสารและหลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร (ตําแหนงครูผูสอน) 

2.3.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้วซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน

จํานวน 3 รูป 

 

/2.3.2 สําเนาวุฒิ... 
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2.3.2 สําเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ฉบับภาษาไทยเทานั้น) ตรงกับ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่จะสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ พรอมเอกสารฉบับจริง โดยตองสําเร็จการศึกษา 

และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

2.3.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจํานวน 1 ฉบับ พรอมเอกสารฉบับจริง 

2.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริงจํานวน 1 ฉบับ 

2.3.5 ใบรบัรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วา

ดวยโรค พ.ศ. 2549 

**ทั้งน้ี ใหผูสมัครเปนผูรับรองสําเนาถูกตองเอกสารหลักฐานทุกฉบับและลงชื่อกํากับไวดวย 

 2.4 รายละเอยีดอตัราวาง ตําแหนงครูผูสอน 

  2.4.1 โรงเรียนบานดงนอย อําเภอศรีสงคราม จํานวน 1 อัตรา กลุมวิชาทางภาษาไทย 

  2.4.2 โรงเรียนบานนางัว อําเภอบานแพง  จํานวน 1 อัตรา  กลุมวิชาทางปฐมวัย 

  2.4.3 โรงเรียนเหลาศรโีหนโห  อําเภอทาอุเทน  จํานวน 1 อัตรา กลุมวิชาทางสังคมศึกษา 

  2.4.4 โรงเรียนโพนแดง อําเภอทาอุเทน    จํานวน 1 อัตรา กลุมวิชาทางคอมพิวเตอร 

 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กลุมงานบริการ และกลุมงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 

 3.1 มีสัญชาติไทย 

 3.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ 

 3.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.4 ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

หรอืโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 3.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

 3.6ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 3.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชนหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ 

 

4. การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร ผูประสงคจะสมัครใหขอรบัใบสมัครและย่ืนดวยตนเองที่สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหวางวันที่  ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม  256๓  ตั้งแต ๐8.30 – 

16.30 น. ในวันเวลาราชการ 

 

 

/5. คาสมัครสอบ...  
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5. คาสมัครสอบ  

5.1 ตําแหนงครูพี่เลี้ยง ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท 

5.2 ตําแหนงครูผูสอน ตองเสียคาธรรมเนยีมในการสมัคร 200 บาท 

และเม่ือสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให 

 

6. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 

 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด

ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่ความผิดพลาดอาจเกิดจากผูสมัคร ไมวา

ดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิของการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่เขารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทํา

ใหผูสมคัรไมมีสิทธ์ิเขารบัการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ถือวาการสมัครและการไดเขา

รับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสทิธิใดๆไมไดทั้งสิ้น 
 

7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการสรร

หาและเลือกสรรในวันที่ 2๓ ธันวาคม 256๓  ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

และทางเว็บไซต http://www.nkp2.go.th 
 

8. วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมิน 

8.1 ตําแหนงครูพ่ีเลี้ยง  
 

วัน เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

วันเสารที่ 2๖ ธันวาคม 256๓ 
ภาคเชา 
เวลา 09.๐0 – 11.๐0 น. 
 
 
 

 
 
ภาค ก สอบขอเขียน ความรู
ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความรูความสามรถเก่ียวกับ
การดแูลเดก็ปฐมวัย 
 

 
 

50 
 

50 

 
 
สอบขอเขียน 
 
สอบขอเขียน 

ภาคบาย 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง
และวิชาชีพ 
 

 
50 

 
สัมภาษณ  

 

/8.2 ตําแหนง... 



8.2 ตําแหนงครูผูสอน 

วัน เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

วันเสารที่ 2๖ ธันวาคม 256๓ 
ภาคเชา 
เวลา 09.๐0 – 11.๐0 น. 
 
 
 
 

 
 
ภาค ก ความรูความสามรถทั่วไป 
และระเบียบกฎหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 
ภาค ข ความรูความสามรถเก่ียวกับ
วิชาการศึกษา และความรูเก่ียวกับ
กลุมวิชา หรือสาขาวิชาเอก 
 

 
 

50 
 
 

50 

 
 
สอบขอเขียน 
 
 
สอบขอเขียน 

ภาคบาย 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนง
และวิชาชีพ 
 

 
50 

 
สัมภาษณ  

**สําหรับสถานท่ีคัดเลือกจะประกาศใหทราบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

9. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร ตองไดคะแนนภาค ก ไมต่ํากวารอยละ 50 และ คะแนน

รวมภาค ก และ ภาค ข ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยเรยีงลําดับคะแนนรวมจากมากไปหานอย 

กรณีที่ผูไดรับการคัดเลือก ไดคะแนนรวมภาค ก และ ภาค ข เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาค ข ในลําดับ

ที่ดกีวา หากคะแนน ภาค ข เทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา  หากไดคะแนน

สัมภาษณเทากันใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนอยูในลําดับที่ดีกวา 
 

10. การประกาศรายช่ือผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการสรรหาและ

เลือกสรร ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม 256๓ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

และทางเว็บไซต http://www.nkp2.go.th/  โดยขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร เปนเวลา 1 ป 

นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี 
 

11. การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัว 

1. การเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ใหถือวาประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสรรหา

และเลือกสรรเปนผูมีสิทธิไดรับการจาง 

2. การเรียกตัวคร้ังตอไป หากมีตําแหนงวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2  จะเรียกตัวเรียงตามลําดับที่ โดยวิธีการสงจดหมายลงทะเบียนตอบรบัตามที่อยูในใบสมัคร กอนวัน

รายงานตัวไมนอยกวา 10 วัน 

 

        /๑๒. การจาง... 



     -6- 
 

12. การจางและการจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร  

 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ และทําสัญญาจางเปนพนักงาน

ราชการ คร้ังแรกมีผลตั้งแตวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

                                          
(นายวีรพล สารบรรณ) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ลงวันท่ี 7 ธันวาคม ๒๕63) 

 

ตําแหนง วุฒิ วุฒิ / กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

อัตราคาจาง จํานวนอตัราที่
ประกาศรับสมัคร 

พนักงานราชการ 
(ครพูี่เลี้ยง) 

ไมต่ํากวา ม.๖ คุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนยีบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอื
เทียบเทา 

๑๐,๓๔๐ บาทและ
คาครองชีพพิเศษ 
๒,๐๐๐ บาท 
 

๑ อัตรา 

พนักงานราชการ 
(ครผููสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี (๔ ป) 
ปริญญาตรี (๕ป) 

๑. กลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือทาง
คอมพิวเตอร 
ไดรบัคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
ดังนี้ 
1.1 คอมพิวเตอร 
1.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
1.3 คอมพิวเตอรศึกษา 
1.4 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
1.5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1.6 ศาสตรคอมพิวเตอร 
1.7 วิทยาการคอมพิวเตอร 
1.8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.9 ธุรกิจคอมพิวเตอร 
1.10 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
1.11 ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา 
1.12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม 
1.13 คอมพิวเตอรประยุกต 
1.14 อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
1.15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
1.16 วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
1.17 สาขาวิชาเอกในแบบคูท่ีมีวิชาใด
วิชาหนึ่งหรอืคูตรงตามสาขาวิชาเอก 
ขอ 1.1 - 1.16 
 

๑๘,๐๐๐ บาท 1 อัตรา 

พนักงานราชการ 
(ครผููสอน) 

ปริญญาตรี (4 ป) 
ปริญญาตรี (5ป) 

2. กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกภาษาไทย 

18,000 บาท 1 อัตรา 



ตําแหนง วุฒิ วุฒิ / กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

อัตราคาจาง จํานวนอตัราที่
ประกาศรับสมัคร 

 
 

ไดรบัวุฒิปริญญาตรี ในกลุมวิชาเอก 
ดังนี้ 
2.๑. ภาษาไทย 
2.๒. การสอนภาษาไทย 
2.๓. วิธีสอนภาษาไทย 
2.๔. ภาษาและวรรณคดีไทย 
2.๕. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2.๖. วรรณคดีไทย 
2.๗. การสอนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา 
2.๘. ไทยคดีศกึษา 
2.๙. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.๑๐. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
2.๑๑. สาขาวิชาเอกคูในแบบเอกคูที่ มี
วิชาเอกตรงตามชื่อสาขา 

พนักงานราชการ 
(ครผููสอน) 

ปริญญาตรี (4 ป) 
ปริญญาตรี (5ป) 

3. กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกปฐมวัย 
ไดรับวุฒิปริญญาตรี ในกลุมวิชาเอก 
ดังนี้ 
3.๑. ปฐมวัยศึกษา 
3.๒. การศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา 
3.๓. อนุบาลศึกษา  
3.๔. อนุบาล 
3.๕. การอนุบาลศึกษา  
3.๖. การปฐมวัยศึกษา 
3.๗. สาขาวิชาเอกคูในแบบเอกคูที่ มี
วิชาเอกตรงตามชื่อสาขา 

18,000 บาท 1 อัตรา 

พนักงานราชการ 
(ครผููสอน) 

ปริญญาตรี (4 ป) 
ปริญญาตรี (5ป) 

4. กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกสังคมศึกษา 
ไดรบัวุฒิปริญญาตรี ในกลุมวิชาเอก 
ดังนี้ 
4.1. สังคมศึกษา 
4.2. การสอนสังคมศกึษา 
4.3. การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
4.4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
4.5. ประวัติศาสตร  
4.6. ภูมิศาสตร  

18,000 บาท 1 อัตรา 



ตําแหนง วุฒิ วุฒิ / กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

อัตราคาจาง จํานวนอตัราที่
ประกาศรับสมัคร 

4.7. การสอนประวัติศาสตร 
4.8. การสอนภูมิศาสตร  
4.9. รัฐประศาสนศาสตร 
4.10. รฐัศาสตร 
4.๑๑. สาขาวิชาเอกคูในแบบเอกคูที่ มี
วิชาเอกตรงตามชื่อสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒  ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
----------------------------------- 

1. ภายในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร 

2. วันที่ 1๔– ๑๘ ธันวาคม  256๓ ดําเนินการสมัคร(ในเวลา 08.30 – 16.30 น.)  

3. ภายในวันที่ 2๓  ธันวาคม  256๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา 

และเลือกสรร 

4. วันเสารท่ี 2๖ ธันวาคม  256๓  ภาคเชา ประเมินสมรรถนะ (สอบขอเขียน  

ภาค ก และ ภาค ข) 

     ภาคบาย สอบ ภาค ค (สัมภาษณ) 

6. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม 256๓ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

7. วันที ่๓๐ ธันวาคม 256๓  จัดทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรและวิธีการการสรรหาและเลือกสรร (ตําแหนงครูพี่เลี้ยง) 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 256๓) 

-------------------------------------- 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะทําการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่    

2๖ ธันวาคม 256๓ ตามหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 

 1. ภาค ก  สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน ) ความรูความสามารถทั่วไป 

 2. ภาค ข  สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )  

   - ความรู ความสามารถเก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัย 

 3. ภาค ค ความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ประเมิน

โดยวิธีการ สัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากองคประกอบ 

ดังตอไปนี้ 

  1) ประวัติสวนตัว และการศึกษา 

  2) บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 

  3) วุฒิภาวะทางอารมณ 

  4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 

  5) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรและวิธีการการสรรหาและเลือกสรร (ตําแหนงครูผูสอน) 

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 256๓) 

-------------------------------------- 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จะทําการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี   

2๖ ธันวาคม 256๓  ตามหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 

 1. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมาย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) โดยวิธีการ

สอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1) สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 

 2) นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการศึกษา 

 3) วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 4) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 5) พระราชบัญญัติสภาครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 7) พระราชบัญญัติกฎระเบียบขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

 2. ภาค ข ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและความรูเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือ

สาขาวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน )โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1) ความรูความสามรถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (25 คะแนน) โดยทดสอบในเร่ืองตอไปนี้ 

  1.1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

  1.2) หลักการสอนที่เนนการสอนการคดิวิเคราะหและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

  1.3) จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว 

  1.4) การพัฒนาผูเรียน 

  1.5) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

  1.6) การวิจัยทางการศึกษา  

  1.7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  1.8) การวัดประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2) ความรูเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (25 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน

เก่ียวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 

 3. ภาค ความเหมาะสมเกี่ยวกับตําแหนงและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ประเมินโดย

วิธีการ สัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากองคประกอบ 

ดังตอไปนี้ 

 1) ประวัติสวนตัว และการศึกษา 

 2) บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 

 3) วุฒิภาวะทางอารมณ 

 4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 

 5) ความคิดริเริ่มสรางสรรค 


