
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

………………………………................................................…… 
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่  
๑๓  มกราคม  ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน 
๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ o๔oo๙/ว๔๕๖๒ 
เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖o ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖o จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา จ านวน ๑ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง  
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
 ๑.๒ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   
         

๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒.๒ จดัอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๒.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๑.๒.๔ ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 
๑.๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา – 

มัธยมศึกษา 
๑.๒.๖ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ในกรณีนักเรียนมีความเจ็บป่วย 
๑.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



  
๒ 

๑.๓ อัตราว่าง จ านวน ๑ อัตรา ดังนี้ 
  กลุ่มวิชาเอก สุขศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  

  ๑.๔ ค่าตอบแทน 
  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,ooo  บาท  
 ๑.๕ สิทธิ์ประโยชน์   
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  (๗) ไม่เป็นผู้ที่ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคมและการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  (๙) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๑o) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  (๑๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



  
๓ 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ มายื่นด้วย 
 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสุขศึกษา 

   (๒) สามารถอยู่ประจ ากับนักเรียนในหอนอนได้และท างานนอกเวลาราชการได้  
 (๓) สามารถอยู่ประจ าห้องพยาบาลเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

 

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๓o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๘.๓o – ๑๖.๓o น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
o๔๕-๕๘๑o๙๗ 
 ๓.๒ หลักฐานทีจ่ะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   

๖  เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน     จ านวน ๓ รูป 
 (๒)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนารับรองวุฒิการศึกษา    จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๓)  ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน ๑ ฉบบั โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ

ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ    จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน    จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๖)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน  ๓o วัน  และแสดง

ว่าไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๗)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน)      อย่างละ ๑ ฉบับ  
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 



  
๔ 

 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ  
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร มิได้ทั้งสิ้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๘  จังหวัดยโสธร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที ่๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓o น. 
เป็ นต้ น ไป  ณ  โ ร ง เ รี ยนราชประชานุ เ ค ราะห์   ๒๘   จั งหวั ดย โสธรและทาง อิน เตอร์ เน็ ต ที ่
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
๕ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการประเมิน คะแนน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

   ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตามวิชาเอกสุขศึกษา 
        

 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน ๑oo 

๒. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ ๑oo 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๒oo 

 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑oo คะแนน) ตามเนื้อหาดังนี้ 

 ๑.๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป  
     - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     - กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      - กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
     - กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

         - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา วิชาการศึกษา 

  ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตามวิชาเอกสุขศึกษา 
๒. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนน ๑oo คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
  ๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
  ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 



  
๖ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมของทั้ง ๒ สมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖o โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากมากไปน้อย การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน 
ที่สอบได ้
 กรณีที่มีผู้สอบได้ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่สูงกว่า  

๗. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 ด าเนินการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. เป็นต้นไป 
 

๘. การประกาศรายช่ือ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘  จังหวัดยโสธร จะประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓o น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร และทาง http://www.rpg28yst.ac.th/ โดย
เรียงล าดับตามเกณฑ์ตัดสิน ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่การประกาศผลการเลือกสรรและ
บัญชีผู้สอบเลือกสรรจะถูกยกเลิก กรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 ๒. ผู้นั้นได้รับการท าสัญญาจ้างไปแล้ว 
 ๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิเข้ารับการจ้าง 
 ๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๗ 

(นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

 

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา o๘.๓o  น. ถ้าไม่มารายงาน
ตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้  
จะไม่รับพิจารณาให้ท าสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกจ้างทนัที และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น  
 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                         
                       
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
๘ 

 
ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ต าแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๘  จังหวัดยโสธร  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

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

การด าเนินการ วันด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ 

ประกาศรับสมัคร ๒๓ - ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

รับสมัคร 
๓o มกราคม -  

๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
http://www.rpg28yst.ac.th/ 

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

                                                                                         
                                                                     
 

(นายสุรศักด์ิ  เอนกแสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   ๒๘   จังหวัดยโสธร 

 
 



  
๙ 

รายละเอียดคุณวุฒิท่ีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓) 
.................................................................................................. 

 
รายละเอียด กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

๑. กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 

 ๑.๑ สุขศึกษา 
 ๑.๒ การสอนสุขศึกษา 
 ๑.๓ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑.๔ ปริญญาตรีอ่ืนๆ ด้านสาธารณสุข หรือพยาบาล 

  
 

 
 
 
 


