
                                                             
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท�าเกษมพิทยา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป  ครั้งท่ี ๑ ป# ๒๕๕๕ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗   
……………………………….. 

 
                       อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ� 
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ(างของพนักงานราชการ   
ลงวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนด 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ3มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
ท่ี  นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕  ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ๑๖๒๖/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป=นพนักงานราชการท่ัวไป  โรงเรียนท3าเกษมพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
ครั้งท่ี ๑ ป? ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
๑.  ช่ือตําแหน�ง  กลุ�มงาน  และรายละเอียดการจ1างงาน 
     กลุ�มงาน  บริหารท่ัวไป  ตําแหน�ง  ครูผู(สอน  จํานวน  ๑  กลุ�มวิชา  ดังนี้ 
           ๑.๑.   กลุ3มวิชา สังคมศึกษา  ได(แก3  สาขาวิชาเอก    
  ๑.๑.๑.  สังคมศึกษา   
  ๑.๑.๒.  การสอนสังคมศึกษา   
  ๑.๑.๓.  การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  ๑.๑.๔.  พัฒนาสังคม 
  ๑.๑.๕.  สังคมศาสตร� 
  ๑.๑.๖.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ๑.๑.๗.  ไทยคดีศึกษา 
  ๑.๑.๘.  สังคมศาสตร�และการพัฒนา 
  ๑.๑.๙.  ประวัติศาสตร� 
  ๑.๑.๑๐.  ภูมิศาสตร� 
  ๑.๑.๑๑.  วฒันธรรมศึกษา 
 หมายเหตุ  ข(อ  ๑.๑.๕.  สังคมศาสตร�  เป=นชื่อของวิชาเอก  คือ  วิชาเอกสังคมศาสตร�   
ซ่ึงระบุชื่อดังกล3าวไว(ชัดแจ(งในหลักฐานการสําเร็จการศึกษา 

     ขอบข�ายงานท่ีจะให1ปฏิบัติ   ปฏิบัติหน(าท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการส3งเสริมการเรียนรู( 
ของผู(เรียน  โดยปฏิบัติหน(าท่ีอย3างใดอย3างหนึ่ง  หรือหลายอย3าง  ดังนี้ 
  (๑)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และส3งเสริมการเรียนรู(ของผู(เรียน  ด(วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย  โดยเน(นผู(เรียนเป=นสําคัญ 
 
           /(๒) ปฏิบัติ... 



 - 2 -

 
(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู(เรียนให(มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน 
  (๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช3วยเหลือนักเรียน 
  (๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  (๕)  ปฏิบัติงานประสานความร3วมมือกับผู(ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร3วมกัน 
พัฒนาผู(เรียนตามศักยภาพ 
  (๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีได(รับมอบหมาย 

     อัตราว�าง   จํานวน  ๑   อัตรา 
          กลุ�มวิชา  สังคมศึกษา  ตําแหน3งว3างท่ี  โรงเรียนท�าเกษมพิทยา 

     ค�าตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาท/เดือน 

     ระยะเวลาการจ1าง   ต้ังแต3วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๒.  สิทธิประโยชน:เป�นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด1วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
๓.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู1ท่ีมีสิทธิสมัครเข1ารับการเลือกสรร 
 ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
            (๑)  มีสัญชาติไทย 
            (๒)  มีอายุไม3ต่ํากว3า ๑๘ ป? 
            (๓)  ไม3เป=นบุคคลล(มละลาย 
            (๔)  ไม3เป=นผู(ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม3สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได(  ไร(ความสามารถหรือจิตฟOPนเฟQอน   
ไม3สมประกอบ  หรือเป=นโรคตามท่ีกําหนดไว(ในกฎหมายว3าด(วยระเบียบข(าราชการพลเรือน 

           (๕)  ไม3เป=นผู(ดํารงตําแหน3งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ(าหน(าท่ี 
ในพรรคการเมือง 
            (๖)  ไม3เป=นผู(เคยต(องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให(จําคุก  เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา  เว(นแต3เป=นโทษสําหรับความผิดท่ีได(กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม3เป=นผู(บกพร3อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป=นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๗)  ไม3เป=นผู(เคยถูกลงโทษให(ออก  ปลดออก  หรือไล3ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน3วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
  (๘)  คุณสมบัติหรือลักษณะต(องห(ามอ่ืนตามท่ีส3วนราชการกําหนดไว(ในประกาศการสรรหาหรือ 
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ(างเป=นพนักงานราชการ  ท้ังนี้  ต(องเป=นไปเพ่ือความจําเป=นหรือเหมาะสมกับภารกิจ 
ของส3วนราชการนั้น 
  (๙)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป=นผู(มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครู 
 หมายเหตุ    ผู(ท่ีผ3านการเลือกสรรในวันทําสัญญาจ(าง  จะต(องไม3เป=นข(าราชการหรือลูกจ(างของส3วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ(างของหน3วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ(างของราชการส3วนท(องถ่ิน 
 
 
 
           /๓.๒  คุณ... 
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 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3ง 
        เป=นผู(ได(รับวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปทางการศึกษาหรือทางปริญญาวิชาชีพอ่ืนเทียบได(ไม3ต่ํากว3านี้ 
ซ่ึง  ก.ค.  และ  ก.ค.ศ.  รับรองว3าเป=นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3งข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

๔.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
 ผู(ประสงค�จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได(ท่ี  ห1องบุคลากร  โรงเรียนท�าเกษมพิทยา   
ต้ังแต3วันท่ี  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เว1นวันหยุดราชการ  ตั้งแต�เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน)  ใบสมัครไม3แจกจ3าย 
ให(แก3ผู(ท่ีไม3พร(อมท่ีจะสมัครสอบ หรือขอรับไปให(ผู(อ่ืน 

๕.  การย่ืนใบสมัคร 
 ผู(ประสงค�จะสมัคร  ขอรับใบสมัครพร(อมยื่นใบสมัครด(วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให(ถูกต(องครบถ(วนด(วยตัวบรรจง  ผู(สมัครจะต(องแจ(งสถานท่ีท่ีสามารถติดต3อได(ทางจดหมายลงทะเบียน 
ในเขตจ3ายของไปรษณีย�ไว(ในใบสมัคร  หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู3ภายหลังต(องแจ(งให(โรงเรียนท3าเกษมพิทยา 
ทราบภายใน  ๗  วัน  และ  ผู(สมัครต(องลงลายมือชื่อในใบสมัครต3อหน(าเจ(าหน(าท่ีรับสมัครในวันสมัคร 

๖.  เอกสารหลักฐานท่ีต1องย่ืนพร1อมใบสมัคร 
 (๑)  รูปถ3ายหน(าตรง  ไม3สวมหมวกและไม3สวมแว3นตาสีดํา ขนาด ๑ × ๑.๕  นิ้ว  ซ่ึงถ3ายไม3เกิน   

๖  เดือน  และถ3ายครั้งเดียวกัน  จํานวน  ๓  รูป   
 (๒)  คุณวุฒิการศึกษา  เช3น  ปริญญาบัตร  และระเบียนการแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว3าเป=นผู(มี 
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน3งท่ีสมัคร  ฉบับจริง  และสําเนาภาพถ3าย  จํานวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต(อง 
สําเร็จการศึกษา  และได(รับอนุมัติจากผู(มีอํานาจอนุมัติไม3หลังวันท่ีเปUดรับสมัครวันสุดท(าย 
 (๓)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป=นผู(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ฉบับจริงพร(อมสําเนาภาพถ3าย  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๔)  บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ(าน  พร(อมสําเนาภาพถ3าย  จํานวนอย3างละ  ๑  ฉบับ 
 (๕)  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยน  ชื่อ - สกุล  (ในกรณีท่ี  ชื่อ – สกุล  ในหลักฐานไม3ตรงกัน)    
อย3างละ  ๑  ฉบับ 
 ท้ังนี้  ในสําเนาภาพถ3ายหลักฐานทุกฉบับให(ผู(สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต(องและลงชื่อกํากับด(วย 

๗.  ค�าธรรมเนียมสอบ 
 ผู(สมัครเข(ารับการเลือกสรรจะต(องเสียค3าธรรมเนียมสอบ  คนละ  ๒๐๐  บาท  เม่ือสมัครสอบแล(ว 
ค3าธรรมเนียมสอบจะไม3จ3ายคืนให(เว(นแต3กรณีท่ีเป=นผู(ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3ง  แต3ท้ังนี้  จะต(อง 
ดําเนินการขอคืนก3อนวันประกาศรายชื่อผู(มีสิทธิและไม3มีสิทธิเข(ารับการประเมินสมรรถนะ 

๘.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู(สมัครเข(ารับการเลือกสรรจะต(องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว3า  เป=นผู(มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต(องกรอกรายละเอียดต3าง ๆ 
ในใบสมัคร  พร(อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให(ถูกต(องครบถ(วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู(สมัคร  
ไม3ว3าด(วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม3ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน3งท่ีสมัครเข(ารับการเลือกสรรอันมีผลทําให( 
ผู(สมัครไม3มีสิทธิสมัครเข(ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล3าว  ให(ถือว3าการรับสมัครและการได(เข(ารับ 
การเลือกสรรครั้งนี้เป=นโมฆะสําหรับผู(นั้น  จะเรียกร(องสิทธิใดๆ  ไม3ได(ท้ังสิ้น 

           /๙.  ประ... 
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๙.  ประกาศรายช่ือผู1มีสิทธิเข1ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนท3าเกษมพิทยา จะประกาศรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการเลือกสรร  ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๕๕   ณ  โรงเรียนท3าเกษมพิทยา  และทางเว็บไซต�ของ   http://www.spm๗.go.th  (ประชาสัมพันธท่ัวไป)  
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก(ว เขต ๑ http://www.sk๑edu.org)  หรือสํานักงาน 
คณะกรรมการข(าราชการพลเรือน  (http://job.ocsc.go.th/)  (ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ)   
หรือครูบ(านนอก  http://www.kroobannok.com/  (ห�องพนักงานราชการ) 
 
๑๐.  หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ ปรากฏในรายละเอียดแนบท(ายประกาศนี้ 
 
๑๑.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
 

วัน   เดือน  ป? เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานท่ี 
 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. 
 
 
๑๓.๓๐ น.เป=นต(นไป 

ภาค ก.   
ความรู(ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข.  
ภาคความรู(ความสามารถ 
ท่ีใช(เฉพาะสําหรับตําแหน3ง 
ภาค ค.  
สอบสัมภาษณ� 

๕๐ 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

 
 
 
โรงเรียนท3าเกษมพิทยา 

 
๑๒.  เกณฑ:การตัดสิน   
 ผู(ท่ีจะถือเป=นผู(ผ3านการเลือกสรร  จะต(องเป=นผู(ท่ีได(คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมทุกภาค 
ไม3ต่ํากว3าร(อยละ ๖๐ 

๑๓.  การประกาศรายช่ือข้ึนบัญชีผู1ผ�านการเลือกสรร 
 โรงเรียนท3าเกษมพิทยา  จะประกาศรายชื่อผู(ผ3านการเลือกสรร  ในวันท่ี  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
ณ  โรงเรียนท3าเกษมพิทยา  และทางเว็บไซต�ของ   http://www.spm๗.go.th  (ประชาสัมพันธท่ัวไป)  หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก(ว เขต ๑  http://www.sk๑edu.org)  หรือสํานักงาน 
คณะกรรมการข(าราชการพลเรือน  (http://job.ocsc.go.th/)  (ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ)   
หรือครูบ(านนอก  http://www.kroobannok.com/  (ห�องพนักงานราชการ)  โดยจะประกาศเรียงตามลําดับ 
จากผู(ได(คะแนนสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีผู(ผ3านการเลือกสรรได(คะแนนรวมเท3ากันให(พิจารณาให(ผู(สอบได( 
คะแนน  ภาค ข.  มากกว3าเป=นผู(อยู3ในลําดับท่ีสูงกว3า  และถ(าได(คะแนน  ภาค ข.  เท3ากัน  ให(ผู(ได(คะแนน  ภาค ค. 
มากกว3าอยู3ในลําดับท่ีสูงกว3า  และถ(ายังได(คะแนนเท3ากันอีกให(ใช(วิธีสุ3มแบบธรรมดา  (จับสลาก) 
 
๑๔. การข้ึนบัญชีผู1ผ�านการเลือกสรร 
 บัญชีผู(ผ3านการเลือกสรรใช(ได(ไม�เกิน ๑ ป# นับแต3วันประกาศข้ึนบัญชีเป=นต(นไป  แต3ถ(ามีการประกาศ 
รับสมัครครั้งใหม3แล(ว  บัญชีผู(ผ3านการเลือกสรรครั้งก3อนในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีซํ้ากันกับท่ีประกาศ 
รับสมัครใหม3เป=นอันยกเลิกต้ังแต3วันประกาศรับสมัครใหม3 
 
           /๑๕.  การ... 
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๑๕.  การจ1างและการจัดทําสัญญาจ1างผู1ผ�านการเลือกสรร 
 ๑๕.๑  ผู(ผ3านการเลือกสรรจะได(รับการจ(างและจัดทําสัญญาจ(างตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีไว(  จะต(อง 
เป=นผู(ได(รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑๕.๒  หนังสือรับรองวุฒิหรือปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนพร(อมสําเนาหลักฐาน 
แสดงคุณวุฒิดังกล3าวต(องผ3านการพิจารณาอนุมัติจากผู(มีอํานาจไม3หลังวันเปUดรับสมัครวันสุดท(าย 
 ๑๕.๓  เป=นผู(มีคุณสมบัติ  มีคุณวุฒิ  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3งท่ีประกาศรับสมัคร  
หากผู(ผ3านการเลือกสรรรายใดท่ีคุณสมบัติไม3ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน3ง หรือขาดคุณสมบัติ 
ตามมาตรา  ๓๐  แห3งพระราชบัญญัติระเบียบข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จะไม3ได(รับ 
การพิจารณาจัดจ(างเป=นพนักงานราชการ  โดยไม3มีเง่ือนไขใดๆ  ท้ังสิ้น 
 ๑๕.๔  การจ(างผู(ผ3านการเลือกสรรครั้งแรก  จะยึดถือประกาศข้ึนบัญชีผู(ผ3านการเลือกสรรเป=นหนังสือ 
เรียกตัวผู(มีสิทธิได(รับการจัดจ(างครั้งแรก  ให(มารายงานตัว  จึงเป=นหน(าท่ีของผู(สมัครท่ีจะต(องทราบประกาศ 
การข้ึนบัญชีผู(ผ3านการเลือกสรร 
          สําหรับการจัดจ(างครั้งต3อไป  จะเรียกตัวผู(ผ3านการเลือกสรรตามลําดับท่ีท่ีจะได(รับการจัดจ(าง 
เป=นรายบุคคล  โดยจะมีหนังสือเรียกตัวผู(ผ3านการเลือกสรร  โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู3ในเขตจ3าย 
ของการไปรษณีย�ท่ีผู(สมัครระบุไว(ในใบสมัคร  และให(เวลา  ๑๐  วัน  นับต้ังแต3วันประทับตราของไปรษณีย� 
ต(นทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกมารายงานตัวนั้น 
 ๑๕.๕  ผู(ท่ีได(รับการจัดจ(างเป=นพนักงานราชการ  เม่ือได(รับหนังสือส3งตัวให(ไปปฏิบัติหน(าท่ีราชการ  
ณ  สถานศึกษาแห3งใด  ต(องไปรายงานตัวเข(าปฏิบัติหน(าท่ีราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือส3งตัว  ถ(าพ(น 
กําหนดเวลาดังกล3าวจะถือสละสิทธิในการจัดจ(าง 
 
๑๖.  ระเบียบและข1อปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
 ให(ผู(เข(ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป=นพนักงานราชการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑๖.๑  แต3งกายสุภาพเรียบร(อย 
 ๑๖.๒  ต(องนําบัตรประจําตัวผู(สมัคร  และบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให(  
ไปในวันประเมินสมรรถนะ  หากไม3มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะ 
อาจพิจารณาไม3อนุญาตให(เข(ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ๑๖.๓  การเข(ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข(อเขียนและสอบสัมภาษณ�ต(องปฏิบัติ  ดังนี้  
           ห(ามตํารา  เครื่องคํานวณ  และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข(าไปในห(องสอบ  ควรไปถึงสถานท่ีสอบ 
ก3อนเริ่มเวลาสอบไม3น(อยกว3า  ๓๐ นาที  แต3จะเข(าห(องได(ก็ต3อเม่ือได(รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ี 
ควบคุมการสอบแล(ว 
 ๑๖.๔  ต(องเชื่อฟOง  และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบ 
อย3างเคร3งครัด 
 ๑๖.๕  ต(องเข(าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ(าหน(าท่ีดําเนินการสอบกําหนดให(เท3านั้น 
 ๑๖.๖  ผู(เข(าสอบท่ีไปถึงห(องสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล(ว  ๓๐  นาที  
จะไม3อนุญาตให(เข(าสอบ  
 ๑๖.๗  ผู(เข(าสอบจะต(องนั่งตามท่ีนั่งสอบและห(องสอบท่ีกําหนดให(ผู(ใดนั่งสอบผิดท่ีในการสอบ 
จะไม3ได(รับคะแนนในการสอบ 
 ๑๖.๘  เม่ืออยู3ในห(องสอบขณะสอบไม3พูดหรือติดต3อกับผู(เข(าสอบอ่ืน  หรือบุคคลภายนอก  และ 
ไม3ออกห(องสอบเว(นแต3จะได(รับอนุญาตและอยู3ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบ 
 
            /๑๖.๙  ถ(า... 
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 ๑๖.๙  ถ(าสอบเสร็จก3อนเวลา  และส3งคําตอบนั้นแล(ว  ต(องได(รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ 
เจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบก3อนจึงจะออกจากห(องสอบได( 
 ๑๖.๑๐  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบท่ีใช(ในการสอบจะนําออกจากห(องสอบไม3ได(  เว(นแต3 
คณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมห(องสอบอนุญาตเท3านั้น 
 ๑๖.๑๑  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมการสอบให(หยุดทําคําตอบจะต(อง 
หยุดทันทีแต3จะออกห(องสอบได(ต3อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ(าหน(าท่ีควบคุมห(องสอบอนุญาตแล(ว 
 ๑๖.๑๒  เม่ือสอบเสร็จแล(วจะต(องออกจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  ห(ามติดต3อกับผู(ท่ียังไม3ได( 
เข(าห(องสอบ  และต(องไม3กระทําการใดๆ  อันเป=นการรบกวนผู(ท่ียังสอบอยู3 
 ๑๖.๑๓  ผู(ใดไม3ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู(ใดทุจริตหรือ 
พยายามทุจริตอาจไม3ได(รับอนุญาตให(เข(ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
จะพิจารณาสั่งงดให(คะแนนทันที 
 ๑๖.๑๔  ผู(ใดไม3มาภายในกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล3าว  ถือว3าสละสิทธิ  และไม3มีสิทธิเข(ารับ 
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

               จึงประกาศให(ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
       (นายวณิชย�  สงวนวงษ� ) 
         ผู(อํานวยการโรงเรียนท3าเกษมพิทยา 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานราชการทั่วไป 
โรงเรียนท�าเกษมพิทยา  คร้ังที่  ๑  ป# ๒๕๕๕ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗   
 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป# หมายเหต ุ

 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 

 
ประกาศรับสมัคร 
 
รับสมัคร 
 
ประกาศรายช่ือผู(มีสิทธิเข(ารับการเลือกสรร 
 
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบข(อเขียน 
และสัมภาษณ� 
ประกาศขึ้นบัญชีผู(ผ3านการเลือกสรร 
 
จัดทําสัญญาจ(างและรายงานตัวปฏิบัติหน(าท่ี 

 
๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  
๖-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
     ห1องบุคลากร 
     โรงเรียนท�าเกษมพิทยา 
     (วันรับสมัคร   
      ไม�เว1นวันหยุดราชการ)  
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 - 8 -

 
หลักสูตรและวิธกีารประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการทั่วไป 

โรงเรียนท�าเกษมพิทยา  คร้ังที่ ๑  ป# ๒๕๕๕ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗   

แนบท1ายประกาศโรงเรียนท�าเกษมพิทยา  ลงวันที ่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
---------------------------------------------- 

ก. ภาคความรู1ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  
     ทดสอบความรู( ความสามารถท่ัวไป ด(วยวิธีการสอบข(อเขียน โดยคํานึงถึงความรู(ความสามารถ 

ท่ีต(องการของตําแหน3งหรือท่ีกําหนดไว(ในมาตรฐานกําหนดตําแหน3ง 
(๑) ความสามารถทางด(านตัวเลข ความสามารถทางด(านภาษา ความสามารถด(านเหตุผล  

ความสามารถด(านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู(ท่ัวไปด(านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
และเหตุการณ�ปOจจุบัน 

(๒) ความสามารถด(านการสะกดคํา อ3านคํา ความหมายของคําหรือกลุ3มคํา การเลือกใช(คําหรือกลุ3มคํา  
(๓) ความสามารถด(านการเขียน การเรียงข(อความ การแต3งประโยค การย3อความ และการเขียน 

อธิบายความหมายของคํา 
(๔) ความเข(าใจทางด(านภาษา  การอ3านจับใจความ หรือการทําความเข(าใจเก่ียวกับเรื่องราว 

บทความ หรือข(อความท่ีกําหนดให( แล(วตอบคําถามแต3ละบทความหรือข(อความนั้น รวมท้ังสรุปความ  
ตีความ และขยายความ 

ข. ภาคความรู1ความสามารถท่ีใช1เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)     
 (๑)  ทดสอบเก่ียวกับวิธีสอนวิชาชีพ หรือทดสอบความรู(เก่ียวกับวิชาการศึกษา ได(แก3 จิตวิทยา  

หลักการสอน การวัดผลประเมินผลและการสร(างสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบข(อเขียน 
(๒ ) ทดสอบเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใช(ในการปฏิบัติราชการ ได(แก3 ระเบียบสํานักนายก 

รัฐมนตรีว3าด(วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการศึกษาท่ีมีผลบังคับใช(ในปOจจุบัน 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ประเมินผู(เข(าสอบสัมภาษณ� เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน3งหน(าท่ีจากประวัติส3วนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด(านต3าง ๆ ได(แก3 ความรู( ท่ีเป=นประโยชน� 
ในการปฏิบัติหน(าท่ี และความสามารถประสบการณ� ความคิดริเริ่มสร(างสรรค�ท3วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ 
และบุคลิกภาพ เป=นต(น  
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