
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

............................................... 
   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะด าเนินการรับสมัครบุคคล                  
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่         
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด          
ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร               
เป็นพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ านวน 3 อัตรา                 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน  
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 1.1.1 ต าแหน่งครูผู้สอน 
    วิชาเอกท่ีรับสมัคร  กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  
    อัตราว่าง  2  อัตรา 
    ต าแหน่ง เลขที ่  พ310458, พ310527 
    ค่าตอบแทน  18,000  บาท/เดือน 
 1.1.2 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    อัตราว่าง  1  อัตรา 
    ต าแหน่งเลขที ่  พ303106 
    สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
    ค่าตอบแทน  18,000  บาท/เดือน 
 

/1.2 สิทธิประโยชน.์.. 
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  1.2 สิทธิประโยชน์   
   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.3 ระยะเวลาการจ้าง  
 จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นับตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  

ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
    5.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    5.2 วัณโรคในระยะติดต่อ 
    5.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    5.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    5.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม                    
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ   

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
/13) ไม่เป็นผู้... 
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13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 

14)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ  
หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น 

  2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   2.2.1 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน             
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา                 
ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    (2) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.2.2 ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
    (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรั บต าแหน่งข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษา                  
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มวิชา/
ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครท้ายประกาศนี้ 
    หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ 
    (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565                     
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  ดังนี้ 
  4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
  4.2 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่ตรง
กับประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร (หากใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้แนบใบแปลที่เป็น
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาด้วย) 
   4.3.1 กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้แนบระเบียบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีคู่
กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา 

/4.3.2 ใบประกาศ... 
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   4.3.2 ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อได้รับวุฒิ 
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript) 
  4.4 ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังมิได้รับปริญญา) กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่าง                 
จากประกาศรับสมัคร ให้แนบหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียด                
ในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่สมัครตาม             
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัคร 
ให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
  4.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ ส าเนาพร้อมฉบับจริง 
(เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  4.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ -นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
  4.9 ส าเนาเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงว่าคุณวุฒิสาขาวิชาของผู้สมัครที่ ก.ค.ศ. ได้รับรองและก าหนดเป็น
คุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว (สามารถสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
(ระบบใหม่) เปิดจากระบบโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ พิมพ์ URL : http://qualification60.otepc.go.th           
(เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) 
  4.10 เอกสารประกอบการประเมินประวัติ ผลงาน และแนวคิด ในการปฏิบัติงาน จ านวน  3  เล่ม 
(เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) 
   ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองส าเนาถูกต้อง
แล้วทุกฉบับ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ             
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง (ต้องตรงตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเท่านั้น) ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

/5.2 ผู้สมัครต้องแจ้ง... 
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  5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์            
หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้ 
  5.3 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน 300 บาท (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบและจะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
  5.4 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันให้ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 
   5.4.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่รับสมัคร 
   5.4.2 ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องรับสมัคร วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์             
ฆ่าเชื้อท าความสะอาด 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพุทธ ที่ 10 สิงหาคม  2565               
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และทางเว็บไซต์ https://www.sakonnakhon3.go.th 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
   7.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(ภาค ก)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
   7.2 ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
   7.3 ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการประเมินประวัติ ผลงาน  
คะแนนเต็ม  50  คะแนน (เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 8. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่                
10 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
   9.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในภาค ก และภาค ข                     
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   9.2 การจัดเรียงล าดับจากผู้ผ่านเกณฑ์ท่ีได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
   9.3 ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค 
ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และทางเว็บไซต์ https://www.sakonnakhon3.go.th 
 

/11. การขึ้นบัญชี... 
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บัญชีรายละเอียดอัตราว่างพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

อัตราว่างรวม  3  อัตรา 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 

 

พนักงานราชการประเภทท่ัวไป กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 2 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ กลุ่มวิชา ต าแหน่งเลขที่ อัตราว่าง 

1 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) วานรนิวาส คอมพิวเตอร์ พ310458 1 

2 โรงเรียนบ้านหนองตากวย วานรนิวาส คอมพิวเตอร์ พ310527 1 

 
 

พนักงานราชการประเภทท่ัวไป กลุ่มบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ อัตราว่าง 

1 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

วานรนิวาส 
 

พ303106 1 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565) 
 

ก าหนดการ วันด าเนินการ 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม  2565 
2.   รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 

2565 
3.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภายในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 
4.  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก)  
วัน เวลา สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จะแจ้ง ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 

5.  ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
        โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) 

วัน เวลา สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จะแจ้ง ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 

6. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    โดยวิธีการประเมินประวัติ ผลงาน (ภาค ข)  
    (เฉพาะต าแหน่งครูผู้สอน) 

วัน เวลา สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จะแจ้ง ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 

6.  ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 25  สิงหาคม  2565 
7.  ร ายง านตั ว เ พ่ื อ เข้ า รั บการจั ดท า สัญญาจ้ า ง                 

และปฏิบัติหน้าที่    
ในวันที่ 1 กันยายน 2565 

 
หมายเหตุ  
1. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือตามค าสั่ง หรือมาตรการ ป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากหน่วยงานหรือต้นสังกัด 
2. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 2.1 ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อและการสอบ 
 2.2 ให้ผู้สมัครเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

……………………………………………………… 
 

ชื่อต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
อัตราตอบแทน    18,000  บาท/เดือน 
อัตราว่าง    จ านวน  1  อัตรา   ต าแหน่งเลขท่ี พ303106 
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกาาสกลนคร เขต 3 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ 
สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ เป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคง  
   (2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
   (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
   (4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า แผนงาน หรือก าหนด
ยุทธศาสตร์  
   (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลให้สอดคล้อง              
ไปในแนวทางเดียวกัน  
 2. ด้านการวางแผน  
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  
   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
   (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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 4. ด้านการบริการ  
   (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ  
   (2) ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน                       
เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์                 
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2. มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
 1. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
 2. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยแบ่ง                 
การประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน                        

(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
(5) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
(6) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ  
(7) การจัดท าแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์ และติดตามประเมินผล 

โครงการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย 

2. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์               
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก  
   (1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การตอบค าถามเกี่ยวกับ ประวัติ
ส่วนตัว และประวัติการศึกษา 
   (2) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
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   (3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
   (4) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเชื่อมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
   (5) การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลักคิก 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ ถื อว่ า เป็นผู้ ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร จะต้อง ได้คะแนนในภาค ก และภาค ข                     
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

……………………………………………………… 
ชื่อต าแหน่ง    ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์  
      (รายละเอียดตามคุณวุฒิและกลุ่มวิชา/วิชาเอก ทีจ่ะรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 
กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
อัตราตอบแทน   18,000  บาท/เดือน 
อัตราว่าง    จ านวน  2  อัตรา    
สถานที่ปฏิบัติงาน  

1. ต าแหน่งเลขท่ี พ310458 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) อ าเภอวานรนิวาส  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกาาสกลนคร เขต 3 

2. ต าแหน่งเลขท่ี พ310527 โรงเรียนบ้านหนองตากวย อ าเภอวานรนิวาส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกาาสกลนคร เขต 3 
 

 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน             
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                  
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานด้าน ICT ของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน าพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 15 คาบ 
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประเภทการสร้างออกแบบเว็บไซต์ 
(3) สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่าย พร้อมทั้งดูแลแก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
(4) มีความรู้ความสามารถ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประเภท Web Application ได้ 
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(5) ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้ 
สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครท้ายประกาศนี้ 
   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ 
   (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  
2. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
3. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และแนวคิดในการ 

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

หลักเกณฑ์ หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ                      
โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                     
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
(5) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 

3. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก  
   (1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การตอบค าถามเกี่ยวกับ ประวัติ
ส่วนตัว และประวัติการศึกษา 
   (2) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (10 คะแนน) พิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
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   (3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
   (4) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเชื่อมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สามารถจัดการกับปญัหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
   (5) การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลักคิก 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 3. ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยการประเมินประวัติ ผลงาน และแนวคิด  
ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) (ส่งพร้อมใบสมัครเท่านั้น  จ านวน  3  เล่ม) โดยพิจารณาจาก 
ตามตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ด้านประวัติ 

1.1 ประวัติการศึกษา 
(1) ปริญญาโท 
(2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(3) ปริญญาตรี 
(4) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 
1.2  ปร ะสบกา รณ์ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในกา ร
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา 
(1) ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป 
(2) ระยะเวลา 5 ปี 
(3) ระยะเวลา 3 ปี 
(4) ระยะเวลา 2 ปี 
(5) ระยะเวลา 1 ปี 
(6) ไม่มี 

10 คะแนน 
(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 

 
(5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
- ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
พิจารณาจาก 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้า
หน่วยงาน โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่                 
7 สิงหาคม 2565 เศษของปีตั้งแต่ 6 
เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี 

2 ด้านผลงาน 
2.1 การมีจิตสาธารณะ หรือการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน/หน่วยงานอ่ืน 
(1) ระดับชาติ/ประเทศ  
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
(3) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
(4) ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
(5) ไม่มี 

20 คะแนน 
(5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

พิจารณาจาก 
- รูปภาพ, ส าเนาวุฒิบัตร หรือส าเนาค าสั่ง 
การ เข้ า ร่ วมกิ จกรรม  หรื อการมี จิ ต
สาธารณะ 
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ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
 2.2 ผลงานหรือรางวัลที่เกิดกับตนเอง 

(1) ระดับชาติ/ประเทศ  
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
(3) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
(4) ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
(5) ไม่มี 

(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

 

พิจารณาจาก 
- ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของ
ตนเองที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดที่ได้รับ
ระหว่างการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน            
ณ สถานที่ปฏิบัติจริง 
 

 2.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน/ผู้อ่ืน/ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 
(1) ระดับชาติ/ประเทศ  
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
(3) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
(4) ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
(5) ไม่มี  
 
2.4 การเข้าอบรม/พัฒนาตนเอง 
(1) ระดับชาติ/ประเทศ 
(2) ระดับภาค/เขตตรวจราชการ 
(3) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด 
(4) ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
(5) ไม่มี 

 
(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

 
(5 คะแนน) 
5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
0 คะแนน 

 

พิจารณาจาก 
- ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของ
ตนเองที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดที่ได้รับ
ระหว่างการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน                 
ณ สถานที่ปฏิบัติจริง 
 
 
 
พิจารณาจาก 
- ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อตนเอง 
ที่เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3 ด้านแนวคิดในการปฏิบัติงาน 
- แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนางานในหน้าที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(20 คะแนน) 
10 คะแนน 
10 คะแนน 

 

 
หมายเหตุ  หน่วยงานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ส านักงานการศึกษานอก
โรงเรียน, แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวงหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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รายละเอียดกลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ 
   1.1 คอมพิวเตอร์     1.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
   1.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์   1.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   1.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1.6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
   1.7 ธุรกิจคอมพิวเตอร์   1.8 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   1.9 เทคโนโลยีสารสนเทศ   1.10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   1.11 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  1.12 ศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
   1.13 สารสนเทศศึกษา   1.14 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
   1.15 ระบบสารสนเทศ   1.16 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
   1.17 เทคโนโลยีสารสนเทศ   1.18 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.19 สารสนเทศศาสตร์ 
   1.20 สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ                  
1.1 – 1.19 
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หนังสือรับรอง 
   
   หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.........................................................เป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง..........................................................กลุ่ม/รร. ..............................................สังกั ด.............................. 
เริ่งปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่......................................จนถึง.......................................เป็นระยะเ วลา.............ปี 
.........เดือน..........วนั ได้รบัเงินเดือนในอัตราค่าจา้ง เดือนละ.......................บาท(...............................................) 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
          .................................   ผู้บังคับบัญชา 
           (.......................................................)  
     ต าแหน่ง............................................................................  
 
 

 เขียนท่ี......................................... 
วันที่............................................. 


