
การประชุมเช�งปฏิบัติการเพื่อช�้แจงแนวทางการรับสมัคร 

การสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ป พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปที่ 1-5 

ปการศึกษา 2560



การเตร�ยมความพรอมการสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปที่ี 1-5 ปการศึกษา 2560

1

เปาหมาย 

ป 5/2560

ป 4/2560

ป 3/2560

ป 2/2560

ป 1/2560

สังกัด

สพฐ. สอศ. กศน. กทม. รวม

4,985 292 10 50 5,337

5,253 337 10 45 5,645

5,311 369 10 50 5,740

5,041 295 10 50 5,396

4,574 250 10 15 4,849

เปาหมายการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ

*** ไมมีการคัดเลือกสถาบันฝายผลิต

รวม 25,164 1,543 50 210 26,967
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2 คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ

นิสิตนักศึกษาครู ป 1-5 ในปการศึกษา 2560

1/2560

ชั้นป

2/2560

3/2560

4/2560

5/2560

ผลการเร�ยน

ระดับ ม. ปลาย

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1-2

ชั้นปที่ 1-3

ชั้นปที่ 1-4

สาขา

ทั่วไป

สาขา

Eng.

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ผลการเร�ยน

 - ทุกว�ชาหลักสูตรที่ศึกษา*

ผาน สกอ. คุรุสภา กคศ.

ผาน สกอ. คุรุสภา กคศ.

ผาน สกอ. คุรุสภา กคศ.

ผาน สกอ. คุรุสภา กคศ.

ผาน สกอ. คุรุสภา กคศ.

คะแนนอังกฤษ
หร�อเทียบเทา

2

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ตามที่ 
สกอ. 
กำหนด

ไมต่ำกวา 3.00 ใน

- ว�ชาเอก 
- ว�ชาช�พครู

เมื่อสำเร็จการศึกษา

ไมต่ำกวา 3.00

ผูผานการคัดเลือก

เมื่อสำเร็จการศึกษา

ตองมีใบอนุญาต

ประกอบว�ชาช�พครู



3 ว�ธ�การคัดเลือก สอบขอเข�ยน + สอบสัมภาษณ (ชั้นปที่ 4- 5 ปการศึกษา 2560)

สอบขอเข�ยน : วัดสมรรถนะ 3 ดาน

- จ�ตว�ญญาณความเปนครู โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 40

- ความสามารถในการใชภาษา โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 30

- การคิด ว�เคราะห และการแกปญหา โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 30

สอบสัมภาษณ : ผูมีสิทธ�์สอบสัมภาษณตองไดคะแนนสอบขอเข�ยน

ในภาพรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยสัมภาษณ

ณ จังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง 

เกณฑการคัดเลือก : ใชคะแนนรวมจากผลคะแนนสอบขอเข�ยน (70%)

และสอบสัมภาษณ (30%)
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4 ว�ธ�การคัดเลือก สอบขอเข�ยน + สอบสัมภาษณ (ชั้นปที่ 1-3 ปการศึกษา 2560)

สอบขอเข�ยน : วัดสมรรถนะ 3 ดาน

- จ�ตว�ญญาณความเปนครู โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 40

- ความสามารถในการใชภาษา โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 30

- การคิด ว�เคราะห และการแกปญหา โดยกำหนดคาน้ำหนัก รอยละ 30

สอบสัมภาษณ : ผูมีสิทธ�์สอบสัมภาษณตองไดคะแนนสอบขอเข�ยน

ในภาพรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยสถาบันฝายผลิต

เปนผูสอบสัมภาษณ 

เกณฑการคัดเลือก : ใชคะแนนรวมจากผลคะแนนสอบขอเข�ยน (100%)

โดยกำหนดเกณฑสัมภาษณเฉพาะผาน และ ไมผาน
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กำหนดการ

สอบคัดเลือก

นศ. ป 1-5

ม/ส. ตรวจเอกสาร 27 พ.ย. - 16 ธ.ค. 60

ม/ส. สงรายช�่อผูมีสิทธ�สอบให สกอ. ภายใน 19 ธ.ค. 60

ประกาศรายช�่อผูมีสิทธ�์สอบ 17 ม.ค. 61

เปดรับสมัครโดยระบบออนไลน ระหวางวันที่ 27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60

ผูสมัครชำระเง�นคาสมัคร 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60

สอบขอเข�ยน 28 ม.ค. 61

ป 4-5 สอบสัมภาษณ 5-6 พ.ค. 61

ประกาศผูผานการคัดเลือก ป 4-5 ภายใน 31 พ.ค. 61

ป 1-3 สอบสัมภาษณ 14-15 ก.ค. 61

ประกาศผูผานการคัดเลือก ป 1-3 ภายใน 20 ก.ค. 61
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สกอ.

ม/ส

• กำหนดเกณฑการคัดเลือก

• จัดจางหนวยงานที่มีประสบการณเพื่อ-

• จัดทำประกาศ

• จัดทำใบรับรองผลการเร�ยน

• ตรวจหลักฐานการสมัคร
ระบบรับสมัครออนไลน •

ระบบชำระเง�น •

จัดพิมพขอสอบ •

สถานที่สอบ •

ขนยายขอสอบ •

สถานที่เก็บขอสอบ •

ดำเนินการจัดสอบ •

ประมวลผลการคัดเลือก •

• ประกาศผูมีสิทธ�์เขาสอบขอเข�ยน

• ตรวจคุณสมบัติผูสมัคร

บร�หารการสอบ

• จัดจางหนวยงานที่มีความเช�่ยวชาญ
ออกขอสอบ/ตรวจสอบ /
การสัมภาษณ 

• รับรองความถูกตองของผูสมัครผานระบบ

• จัดทำรายช�่อผูมีสิทธ�์สอบสง สกอ.

• ช�้แจงขอมูลกรณีมีขอรองเร�ยน

หนวยงานที่
มอบใหดำเนินการ

• จัดสงผลคะแนนเร�ยน (GPAX) เมื่อ นศ. สำเร็จการศึกษา

ผูมีสิทธ�์สอบสัมภาษณ และผาน
การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ

แนวทางการสอบคัดเลือก

เพื่อเขารวมโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น

กรณีคัดเลือกนิสิต

นักศึกษาครูชั้นปที่ี 1-5 

ปการศึกษา 2560
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ขั้นตอนการสมัครออนไลน/หนาที่ความรับผิดชอบ

ผูสมัคร

สถาบัน
ฝายผลิต

กรอกขอมูล
ผานระบบ

ชำระเง�น

ที่ธนาคาร

กรุงไทย

นำใบสมัคร

พรอมหลักฐาน

สงสถาบันอุดมศึกษา

ที่ศึกษาอยู

ตรวจสอบ
หลักฐาน

ตรวจสอบ

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

รับรอง

ความถูกตอง

ผานระบบ

รวบรวม

หลักฐาน

สรุปจำนวนสง

สกอ.

กรณีมี

ผูรองเร�ยน

สถาบันฝายผลิต

ช�้แจงขอมูล

สกอ.
ประกาศรายช�่อ

ผูมีสิทธ�์สอบ

หมายเหตุ : หาก ม/ส ไมยืนยันขอมูลผูสมัครในระบบ สกอ.จะไมประกาศรายช�่อผูมีสิทธ�์สอบ
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1
ตรวจหลักสูตร

การศึกษาของผูสมัคร

ตองผาน สกอ. คุรุสภา 

 และ กคศ. 

2
ตรวจสอบภูมิลำเนาของผูสมัคร

โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบาน

ซ�่งผูสมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาได

ทั้งของผูสมัครเอง, บิดา หร�อของ

มารดา อยางใดอยางหนึ่ง

3
ตรวจสอบหลักฐาน

• Transcript

ขอมูลการศึกษา

• ใบรับรองผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสม
   (GPAX)

• หลักฐานผลการสอบภาษา
อังกฤษ (ถามี)

4
ตรวจสอบสาขาว�ชา

ตองตรงกับสาขาว�ชา

ที่ประกาศรับสมัคร

ที่ผูสมัครศึกษา

ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หากไมยืนยันขอมูลผูสมัครในระบบ สกอ.จะไมประกาศรายช�่อผูมีสิทธ�์สอบ

8

หนาที่

ของสถาบัน

ฝายผลิต

5
ยืนยันคุณสมบัติ

ความถูกตอง

ของผูสมัครในระบบ



กระบวนการสัมภาษณ

คณะอนุุกรรมการจัดทำเกณฑการคัดเลือก

สกอ. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ

จัดสอบสัมภาษณ

ประมวลผลการสอบสัมภาษณ
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หลักฐานการสมัคร

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเขารวมโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป 2560

1. ใบสมัคร 2. ใบชำระเง�นคาธรรมเนียม

=

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

400- บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xx

xx

xx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.00 3.00 3.00
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บัตรประจำตัวประชาชน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
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เลขรหัสประจำบาน

รายการที่อยู

ช�่อหมูบาน

ประเภทบาน

วันเดือนปที่กำหนดบานเลขที่

เลมที่ 1รายการเกี่ยวกับบาน

สำนักทะเบียน

ช�่อบาน

ลักษณะบาน

ลงช�่อ นายทะเบียน

วันเดือนปที่พิมพทะเบียนบาน 1 มกราคม 2560

XX/XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX-XXXXXX-X

1

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

4. สำเนาทะเบียนบานผูสมัคร

วันเดือนปที่กำหนดบานเลขที่

เลมที่ 1รายการเกี่ยวกับบาน

สำนักทะเบียน

ช�่อบาน

ลักษณะบาน

ลงช�่อ นายทะเบียน

วันเดือนปที่พิมพทะเบียนบาน 1 มกราคม 2560

XX/XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX-XXXXXX-X

1

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน ลำดับที่ 4

xxxxxxxx    xxxxxxxxx

5

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน

5. สำเนาทะเบียนบานบิดา/มารดา

ช�่อ
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Transcript

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

5. สำเนา (Transcript) กรณี ป 2-5

ปพ.1(ดานหลัง)

6. สำเนา ปพ.1 (ดานหลัง) กรณี ป 1

xxxxx xxxxx xxxxx

1. รอยละ …. ของผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร             = …………….

2. รอยละ …. ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = …………….

3. ผลการเร�ยนเฉลี่ยรวม                          = ……………

ใชชองนี้
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7. ใบรับรองผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ป 2-5 8. ใบรับรองผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ป 1
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TOEFL

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8. หลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หลักฐานอื่นๆ

9. หลักฐานอื่นๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนช�่อ
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เลขรหัสประจำบาน

รายการที่อยู

ช�่อหมูบาน

ประเภทบาน

วันเดือนปที่กำหนดบานเลขที่

เลมที่ 1รายการเกี่ยวกับบาน

สำนักทะเบียน

ช�่อบาน

ลักษณะบาน

ลงช�่อ นายทะเบียน

วันเดือนปที่พิมพทะเบียนบาน 1 มกราคม 2560

XX/XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX-XXXXXX-X

1

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

นายผลิตครู    เพื่อพัฒนาทองถิ่น

5

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

1

2

3

1. กรณีผูสมัคร เลือกภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร

ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบานในสวนของรายการที่อยูตองตรงกับใบสมัคร

ตรวจสอบ ช�่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผูสมัคร

ตรวจสอบขอมูลการโอนยาย ที่เขามาอยูในทะเบียนบาน ของผูสมัคร

*** ตองมีช�่อในทะเบียนบานกอนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 ***

ภูมิลำเนาของผูสมัคร

ในการสอบคัดเลือก

ตรวจภูมิลำเนา2

16
การตรวจเอกสาร/หลักฐานการสมัคร

1

สถาบันฝายผลิตครูตองตรวจสอบหลักสูตร ที่ผูสมัครศึกษา

ตองผาน สกอ. คุรุสภา และ กคศ. รับรอง

ตรวจหลักสูตร



2. กรณีผูสมัคร เลือกภูมิลำเนาของบิดาเปนภูมิลำเนาในการสมัคร
ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบานของผูสมัครในสวนของช�่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผูใหกำเนิด 

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

นายผลิตครู    เพื่อพัฒนาทองถิ่น

5

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

1

2

เลขรหัสประจำบาน

รายการที่อยู

ช�่อหมูบาน

ประเภทบาน

วันเดือนปที่กำหนดบานเลขที่

เลมที่ 1รายการเกี่ยวกับบาน

สำนักทะเบียน

ช�่อบาน

ลักษณะบาน

ลงช�่อ นายทะเบียน

วันเดือนปที่พิมพทะเบียนบาน 1 มกราคม 2560

XX/XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX-XXXXXX-X

1

3

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

นายบิดาผลิตครู    เพื่อพัฒนาทองถิ่น

3

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

4

ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบานของบิดา ในสวนของรายการที่อยูตองตรงกับใบสมัคร

ตรวจสอบช�่อ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน และขอมูลการโอนยาย ที่เขามาอยูในทะเบียนบาน ของบิดา

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของผูสมัคร

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของบิดา

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของบิดา

ข
อ

ม
ูล
ห
ม
าย

เล
ข
 2

 ก
ับ
ห
ม
าย

เล
ข
 4

 ต
อ

งต
ร
งก

ัน

***หมายเหตุ หากบิดาเปลี่ยนช�่อ - นามสกุล ใหแนบเอกสารที่เปนหลักฐานในการเปลี่ยนช�่อมาดวย

ภูมิลำเนาของผูสมัคร

ในการสอบคัดเลือก

17



3. กรณีผูสมัคร เลือกภูมิลำเนาของมารดาเปนภูมิลำเนาในการสมัคร
ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบานของผูสมัครในสวนของช�่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาผูใหกำเนิด 

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

นายผลิตครู    เพื่อพัฒนาทองถิ่น

5

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

1

2

เลขรหัสประจำบาน

รายการที่อยู

ช�่อหมูบาน

ประเภทบาน

วันเดือนปที่กำหนดบานเลขที่

เลมที่ 1รายการเกี่ยวกับบาน

สำนักทะเบียน

ช�่อบาน

ลักษณะบาน

ลงช�่อ นายทะเบียน

วันเดือนปที่พิมพทะเบียนบาน 1 มกราคม 2560

XX/XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX-XXXXXX-X

1

3

รายการบุคคลในบานของเลขรหัสประจำบาน

ช�่อ

มารดาผู ใหกำเนิด ช�่อ

ลำดับที่ 4

นางมารดาผลิตครู    เพื่อพัฒนาทองถิ่น

4

เลมที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน X XXXX XXXXX XX X

บิดาผู ใหกำเนิด    ช�่อ

* มาจาก  ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร

เขามาอยูในบานนี้เมื่อ XX XX XXXX

สถานภาพ ผูอาศัย

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เกิดเมื่อ 20 มิ.ย. 2535

XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

นายทะเบียน

นายทะเบียน** ไปที่  

4

ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบานของมารดา ในสวนของรายการที่อยูตองตรงกับใบสมัคร

ตรวจสอบช�่อ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน และขอมูลการโอนยาย ที่เขามาอยูในทะเบียนบาน ของมารดา

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของผูสมัคร

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของมารดา

สำเนา
ทะเบียนบาน
ของมารดา

ข
อ

ม
ูล
ห
ม
าย

เล
ข
 2

 ก
ับ
ห
ม
าย

เล
ข
 4

 ต
อ

งต
ร
งก

ัน

***หมายเหตุ หากมารดาเปลี่ยนช�่อ - นามสกุล ใหแนบเอกสารที่เปนหลักฐานในการเปลี่ยนช�่อมาดวย

ภูมิลำเนาของผูสมัคร

ในการสอบคัดเลือก
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ตรวจสอบหลักฐานขอมูลการสมัคร กรณี ป 1

• ใบรับรองผลการเร�ยน

TOEFL

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

• หลักฐานผลการสอบ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาษาอังกฤษ (ถามี)

• ปพ.1 (ดานหลัง)

3

ปพ.1(ดานหลัง)

xxxxx xxxxx xxxxx

1. รอยละ …. ของผลการเร�ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร             = …………….

2. รอยละ …. ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = …………….

3. ผลการเร�ยนเฉลี่ยรวม                          = ……………

ใชชองนี้

19



(ตอ)  ตรวจสอบหลักฐานขอมูลการสมัคร กรณี ป 2-5

Transcript

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

• ใบรับรองผลการเร�ยน

TOEFL

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

• หลักฐานผลการสอบ
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาษาอังกฤษ (ถามี)

• Transcript

20

3



เกรดเฉลี่ยสะสม

ตองไมนอยกวา 3.00 ทั้งสามชอง

21

หลักสูตรตองผานการรับรอง 

จากสกอ คุรุสภา และ กคศ

อยาลืมประทับตรา

มหาว�ทยาลัย



เกรดเฉลี่ยสะสม

ตองไมนอยกวา 3.00 ทั้งสามชอง

หลักสูตรตองผาน

การรับรอง 

จากสกอ คุรุสภา และ กคศ

อยาลืมประทับตรา

มหาว�ทยาลัย

22



ตรวจสอบสาขาว�ชาของผูสมัคร

ม/ส. ตรวจสอบสาขาว�ชาที่ผูสมัครศึกษา 

(สาขาว�ชาที่ระบุใน Transcript)

ใหตรงกับสาขาว�ชาที่ประกาศรับสมัคร

เขารวมโครงการ

23

หากมีประเด็นปญหา เสนอเร�่อง สกอ. เพื่อพิจารณา



คณะ..............................................สถาบนั/มหาวทิยาลยั..................................................

ที่ หมายเหตุ

เลขทีใ่บ
สมัคร

เลขทีบ่ัตร
ประจําตัว
ประชาชน

สาขาวชิาทีศึ่กษา
คํา

นําหนา
นาม

ชื่อ-นามสกลุ
หลักสูตร

ผานการรับทราบ
จาก สกอ.

หลักสูตร
ผานการรับรอง
จาก คุรุสภา

หลักสูตร
ผานการรับรอง
จาก กคศ.

มีผลการ
สอบ

ภาษาองักฤษ
 ผานตาม
เกณฑ

คุณสมบัติ
ครบถวน

1 คณิตศาสตร 1005671 1425200125481 คณิตศาสตรศึกษา นางสาว รักชาติ รักการดี     

2 คณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา นาย อวน  ชอบกนิ    - 

ลงชื่อผูจดัทํา..............................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................
วนัที่.....................เดือน.......................................พ.ศ...............................................
โทร..........................โทรสาร...........................email………………………………….................

ลงชื่อผูรับรอง............................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................
วนัที่.....................เดือน.......................................พ.ศ...............................................
โทร..........................โทรสาร...........................email………………………………….................

สาขาวชิาที่
ประกาศรับสมัคร

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ การตรวจคุณสมบัติ 

รายชือ่ผูมสีทิธิ์สอบคัดเลอืกเขารวมโครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ .ศ.2561
กรณีคัดเลอืกนิสตินักศึกษาครชูัน้ปที ่1-5 ปการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นป   :     ชั้นปที ่1        ชั้นปที ่2       ชั้นปที ่3       ชั้นปที ่4       ชั้นปที ่5

ลงนามโดยเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล

ลงนามโดยคณบดี 

หร�อผูที่ไดรับมอบหมาย

24

สรุปขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการ



คณะ..............................................สถาบนั/มหาวทิยาลยั..................................................

ที่ หมายเหตุ

เลขทีใ่บ
สมัคร

เลขทีบ่ัตร
ประจําตัว
ประชาชน

สาขาวชิาทีศึ่กษา
คํา

นําหนา
นาม

ชื่อ-นามสกลุ
หลักสูตร

ผานการรับทราบ
จาก สกอ.

หลักสูตร
ผานการรับรอง
จาก คุรุสภา

หลักสูตร
ผานการรับรอง
จาก กคศ.

มีผลการ
สอบ

ภาษาองักฤษ
 ผานตาม
เกณฑ

คุณสมบัติ
ครบถวน

1 คณิตศาสตร 1005671 1425200125481 คณิตศาสตรศึกษา นางสาว รักชาติ รักการดี     

2 คณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา นาย อวน  ชอบกนิ    - 

ลงชื่อผูจดัทํา..............................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................
วนัที่.....................เดือน.......................................พ.ศ...............................................
โทร..........................โทรสาร...........................email………………………………….................

ลงชื่อผูรับรอง............................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................
วนัที่.....................เดือน.......................................พ.ศ...............................................
โทร..........................โทรสาร...........................email………………………………….................

สาขาวชิาที่
ประกาศรับสมัคร

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ การตรวจคุณสมบัติ 

รายชือ่ผูมสีทิธิ์สอบคัดเลอืกเขารวมโครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ป พ .ศ.2561
กรณีคัดเลอืกนิสตินักศึกษาครชูัน้ปที ่1-5 ปการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นป   :     ชั้นปที ่1        ชั้นปที ่2       ชั้นปที ่3       ชั้นปที ่4       ชั้นปที ่5

2561

25

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปที่ 1-5 ปการศึกษา 2560 (ขอมูลแยกเปนชั้นป)



เกณฑการคัดเลือกตามภูมิลำเนา

กรณีเลือกประเภทโรงเร�ยนเปนประถมศึกษา (สพป.) จะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อำเภอ) หากไมมีผูสมัครที่ภูมิลำเนาตรงจะพิจารณา

ตรงกับจังหวัด

กรณีเลือกประเภทโรงเร�ยนเปนโรงเร�ยนมัธยม (สพม.) จะพิจารณาภูมิลำเนา
ตรงกับจังหวัด

กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัดอาช�วศึกษาจะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับจังหวัด

กรณีเลือกสถานศึกษาสังกัด กศน. จะพิจารณาภูมิลำเนาตรงกับจังหวัด 

กรณีเลือกโรงเร�ยนสังกัด กทม. จะพิจารณาภูมิลำเนาตามพื้นที่กลุมเขตที่จะบรรจ�
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