
   

 
 
           
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ง 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

……………………………….. 
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท

ท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน  
2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ์ 2547 
ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ท่ี 1626//2551   ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2551  
เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  และหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  ท่ี  ศธ  04148/3243   ลงวันท่ี 1  สิงหาคม  2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
                           1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

       1.1   ตําแหน่งครูผู้สอน                   
         กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   

          ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ   ปฎิบัติงานเก่ียวกับการสอน  โดยการสอน 
และอบรมความรู้สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการ
สอน การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทางวิชาการ และด้าน
อ่ืน ๆ  แก่นักเรียน   ผู้ปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและ
จัดทําแผนการศึกษารายบุคคล  เพ่ือให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยท่ี
เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความ
ต้องการจําเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง       
        โรงเรียนบ้านทุ่ง            สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน  1  อัตรา 

ค่าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจ้าง    จะทําสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ  2557 เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน 

ก่อน   ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี  คพร.กําหนดแล้ว
ก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
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2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
เลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 

                          (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
   (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
      (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิด ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

    (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         

หมายเหตุ     ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน   

2.2    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
2.2.1   เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี   

ก.ค.ศ.รับรอง  และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และมีวิชาเอกตรงกับท่ีกําหนดในข้อ  1.1 
                              2.2.2  ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภา 
                         3.  การรับสมัคร 
                               3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
                               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  โรงเรียนบ้านทุ่ง 
ต้ังแต่วันพุธท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันอังคารท่ี  19  สิงหาคม  พ.ศ.2557   ในวันและเวลาราชการ โดย
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3 

         3.2   หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ 

มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ  1  ฉบับ 
 
                                 /  ในกรณี... 

 
 
 



 
 

-3- 
 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมท้ังสาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ี
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น  ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 

(2)     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ 
(3)     รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ่าย 

มาแล้วไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัคร
จริง  จํานวน  3  รูป 
    (4)    สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภาท่ีทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให้   จํานวน 1  ฉบับ    

(5)    หลักฐานอ่ืนๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง  
บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 

(6)   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.   
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535)  ซ่ึงแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน  1  เดือน 

(7)   หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย  
หลักฐานตามข้อ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ให้นําต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วย 

         3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
                                ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 

       

                  4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านทุ่ง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
          
 
 
                         /  5.การประกาศรายชื่อ...... 
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  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
                                 โรงเรียนบ้านทุ่ง        จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
ภายในวันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.2557   ณ  โรงเรียนบ้านทุ่ง   และทาง www.sesao.go.th 

 
6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรร 

  โรงเรียนบ้านทุ่ง  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  
50  คะแนน ,  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคล
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   50  คะแนน   ตามตารางดังนี้ 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

    21  สิงหาคม  2557 
 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
 
     
21 สิงหาคม 2557   
13.00 น.  เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้
ความสามารถท่ัวไป   ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับ 
   วิชาเอก 
-  ประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  (คุณลักษณะของ
บุคคล) 

 
50 
50 
 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะ 
 

       

7. เกณฑ์การตัดสิน    
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไป
หาน้อย  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก มากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูง
กว่า   ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกเท่ากันอีก  จะจัดลําดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับ
สลาก)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้                                                                          

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
            โรงเรียนบ้านทุ่ง    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผู้

ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ  7  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่ง  และทาง 
www.sesao.go.th   ภายในวันท่ี  22  สิงหาคม  2557      โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันและสาขา
วิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี     การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ท่ี
อยู่ในลําดับท่ีท่ีสามารถทําสัญญาจ้างได้ตามจํานวนตําแหน่งว่างท่ีกําหนดตามประกาศนี้ด้วย   และผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
         
 
             / 8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์… 
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8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีเลือกสรรได้ 
8.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกําหนด 
8.3  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกําหนดวันเวลาท่ีส่วนราชการกําหนด 
8.4  ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 

 
9.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบท่ีกําหนด    โดยเริ่มสัญญาจ้างต้ังแต่วันท่ี      
26  สิงหาคม  2557   ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและ
หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละ
ไม่เกิน  4  ปี  ท้ังนี้  ข้ึนอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่  และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมท้ังจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่
ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ  ให้ถือว่าผลการเลือกสรร
เฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที  

 
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี    6  สิงหาคม    พ. ศ. 2557 
 
 

     
        ลงชื่อ      

               (นายอนุมัติ   นุ่งอาหลี) 
                  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กาํหนดการสรรหาบุคคลเพื�อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

ตําแหน่ง  ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านทุ่ง    สพป.สตูล 

************************* 

กจิกรรม วนั/เดือน/ปี(เวลา) 
ประกาศประชาสัมพนัธ์ 6-12     สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
รับสมคัร 13-19   สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

09.00 น. – 15.30 น. 
เวน้วนัหยดุราชการ 

ประกาศรายชื+อผูมี้สิทธิ1 เขา้รับการเลือกสรร 20   สิงหาคม  พ.ศ.  2557 
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 

- สอบขอ้เขียน 
- สัมภาษณ์ 

 
21  สิงหาคม  พ.ศ.2557   (09.00 น. เป็นตน้ไป) 
21  สิงหาคม  พ.ศ.2557  (13.00 น. เป็นตน้ไป) 

ประกาศรายชื+อผูผ้า่นการเลือกสรร 22  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
รายงานตวั 25  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ทาํสัญญาจา้ง  26  สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 
        หมายเหตุ       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ+มเติมไดที้+โรงเรียนบา้นทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลกัสูตรการสอบแข่งขันเพื�อแต่งตั-งเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื�อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

*********************** 
 1.  ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั+วไป (คะแนนเตม็ ๕๐  คะแนน) 
                 - ความรู้ความสามารถทั+วไป ทดสอบความสามารถดา้นภาษา ตวัเลขและความรู้ทั+วไป 

เกี+ยวกบัการเคลื+อนไหวทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง   
-  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ.  
 ๒๕๔๕ และ(ฉบบัที+ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  
       แกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ(ฉบบัที+ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-   ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
-    พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-   ความรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัความประพฤติและการปฏิบติัของวชิาชีพครู  
                 ๓.๑ วนิยัและการรักษาวนิยั 
                 ๓.๒  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                 ๓.๓  มาตรฐานวชิาชีพ 
                 ๓.๔  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
                 ๓.๕  สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.   ภาค ข ความรู้ความสามารถวชิาเอก (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 

 -หลกัสูตรวชิาเอกภาษาองักฤษ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 - หลกัการศึกษา 

 - หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 

 - การจดักระบวนการเรียนรู้ 

 - จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

 - สื+อและนวตักรรมการศึกษา 

 - การวดัและประเมินผลการศึกษา  

 

3.   ภาค ค  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเตม็ ๕๐  คะแนน) โดยวธีิการสัมภาษณ์ 
สังเกต ดงัต่อไปนีT  

 - ประวติั ความสามารถ และประสบการณ์ 

 - บุคลิกภาพ 

 - การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 

 - ท่วงทีวาจา เชาวปั์ญญา 

 - เจตคติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วนัที�  21   สิงหาคม    2557 

 
 

วนั  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เตม็ 
วธีิการประเมิน หมายเหตุ 

  21  สิงหาคม  2557 
 09.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 
  
 21 สิงหาคม 2557   
13.00 น.  เป็นตน้ไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้
ความสามารถทั+วไป  - 
ทดสอบความรู้ความสามารถ
เกี+ยวกบั วชิาเอก 
-  ประเมินความเหมาะสมกบั
ตาํแหน่ง(คุณลกัษณะของ
บุคคล) 

 
50 
50 

 
 

50 

 
สอบขอ้เขียน 
สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจง้ให้
ทราบในวนัประกาศ
รายชื+อผูมี้สิทธิเขา้รับ
การประเมิน
สมรรถนะ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบา้นควนล่อน 
เรื+อง    รับสมคัรบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ     สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 

………………………………………..………….. 
ดว้ยโรงเรียนบา้นควนล่อน มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการประเภททั+วไป 

ฉะนัTน อาศยัอาํนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื+อง  หลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื+อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนกังานราชการและแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ.2552  ลงวนัที+  

 11 กนัยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร  พนกังานราชการ  เรื+อง  การกาํหนดลกัษณะงานและคุณสมบติั

เฉพาะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน และการจดักรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ ลงวนัที+ 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

ประกอบกบัคาํสั+งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัTนพืTนฐาน   ที+  1626//2551  ลงวนัที+  22  ธนัวาคม  2551  เรื+องการ
มอบอาํนาจการปฏิบติัราชการแทนเกี+ยวกบัพนกังานราชการ  และหนงัสือสาํนกังานเขตพืTนที+การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ที+  ศธ  04148/3243   ลงวนัที+  1 สิงหาคม 2557   จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ โดยมี
รายละเอียด  ดงัต่อไปนีT  

                           1.  ชื�อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 
       1.1   ตาํแหน่งครูผูส้อน                   

         กลุ่มงานบริหารทั+วไป   
          ขอบข่ายงานที+จะใหป้ฏิบติั   ปฎิบติังานเกี+ยวกบัการสอน  โดยการสอน 

และอบรมความรู้สามญัและหรือวชิาชีพตามหลกัสูตร การกาํกบัดูแลความประพฤติ การรักษาวนิยัการเตรียมการ
สอน การวดัผลประเมินผล การจดัทาํสื+อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบ้ริการทางวชิาการ และดา้น
อื+น ๆ  แก่นกัเรียน   ผูป้กครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจาํแนกประเภทความพิการและ
จดัทาํแผนการศึกษารายบุคคล  เพื+อใหบ้ริการทางการศึกษาตามระดบัความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื+องช่วย
ที+เหมาะสมกบัเด็กใหส้ามารถช่วยตวัเองได ้รวมทัTงส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ด็กไดเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการจาํเป็นเฉพาะรายสั+งสอนและจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และงานอื+น  ๆ ที+ไดรั้บมอบหมาย 

อตัราวา่ง       
-  โรงเรียนบา้นควนล่อน        สาขา วชิาเอกภาษาองักฤษ      จาํนวน  1  อตัรา 

ค่าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547   



 
ระยะเวลาการจา้ง    จะทาํสัญญาจา้งครัT งแรกในปีงบประมาณ  2557  เพื+อทดลองปฏิบติังาน 

ก่อน   ถา้พนกังานราชการผูน้ัTนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื+องแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการแลว้ก็ให้
ต่อสัญญาจา้งในปีงบประมาณต่อไปตามกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการของสาํนกังานเขตพืTนที+การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  

2.   คุณสมบัติทั�วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 

เลอืกสรร 

    2.1  คุณสมบัติทั�วไป 
        ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรทุกตาํแหน่งจะตอ้งมีคุณสมบติัทั+วไปดงัต่อไปนีT  

                          (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอาย ุ 18 ปีบริบูรณ์ขึTนไป 
   (3)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (4)   ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั+นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที+กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
      (5)  ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจา้หนา้ที+ในพรรคการเมือง 
      (6)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที+สุดใหจ้าํคุก เพราะกระทาํ 

ความผดิ ทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที+ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   ไม่เป็นผู ้
บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที+รังเกียจของสังคม 

    (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื+นของรัฐ         

หมายเหตุ     ผูที้+ผา่นการเลือกสรรในวนัที+ทาํสัญญาจา้ง  จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือ 
ลูกจา้งของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอื+นของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานหรือ 
ลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถิ+น   

2.2    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

2.2.1   เป็นผูมี้วุฒิไม่ตํ+ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื�นที�   

ก.ค.ศ.รับรอง  และกาํหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมี
วชิาเอกตรงกบัที+กาํหนดในขอ้  1.1 
                              2.2.2  ตอ้งเป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือหนงัสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอน หรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรสภา 
                         3.  การรับสมัคร 
                               3.1  วนั  เวลา  และสถานที+รับสมคัร 
   ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอใบสมคัรและยื+นใบสมคัรดว้ยตนเองไดที้+   โรงเรียนบา้นควนล่อน  
ตัTงแต่วนัพฤหสับดี ที+ 14 – 20 สิงหาคม 2557  ในวนัและเวลาราชการ โดยผูส้มคัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมคัร ตามขอ้ 3.3 



      
 
    3.2   หลกัฐานที+ตอ้งยื+นพร้อมใบสมคัร 

        (1) สาํเนาปริญญาบตัร หรือวฒิุบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที+แสดงวา่เป็นผู ้
มีวฒิุการศึกษาและสาขาวชิาเอกตรงกบัตาํแหน่งที+สมคัร  โดยจะตอ้งสาํเร็จการศึกษา และไดรั้บอนุมติัจากผูมี้
อาํนาจอนุมติัดว้ยแลว้ภายในวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย  อยา่งละ  1  ฉบบั      
ในกรณีที+ไม่สามารถนาํหลกัฐานการศึกษาดงักล่าวมายื+นพร้อมใบสมคัรได ้ ใหน้าํหนงัสือรับรองคุณวุฒิที+
สถานศึกษาออกให ้ โดยระบุชื+อปริญญา หรือวฒิุบตัร รวมทัTงสาขาวชิาเอกที+สาํเร็จการศึกษาและวนัที+ที+ไดรั้บ
อนุมติัปริญญานัTน  ซึ+ งจะตอ้งอยูภ่ายในกาํหนดวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ยมายื+นแทนก็ได ้

(2)     สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น  อยา่งละ 1 ฉบบั 
(3)     รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ่าย 

มาแลว้ไม่เกิน  1 ปี  (นบัถึงวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดว้า่เป็นรูปถ่ายของ
ผูส้มคัรจริง  จาํนวน  3  รูป 
    (4)    สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือสาํเนาหนงัสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอนหรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรสภาที+ทางสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให ้  จาํนวน 1  ฉบบั    

(5)    หลกัฐานอื+นๆ(ถา้มี) เช่น หนงัสือสาํคญัการเปลี+ยนชื+อ  ชื+อสกุล  หรือหนงัสือรับรอง  
บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาํเนา  จาํนวน 1 ฉบบั 

(6)   ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ซึ+ งแสดงวา่ไม่เป็นโรคที+ตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ.   
ฉบบัที+ 3 (พ.ศ.2535)  ซึ+ งแพทยอ์อกใหม้าแลว้ไม่เกิน  1  เดือน 

(7)   หนงัสือรับรองการผา่นงาน (ถา้มี)  จาํนวน  1  ฉบบั 
 
ทัTงนีT   ในสาํเนาหลกัฐานทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขียนคาํรับรองสาํเนาถูกตอ้งและลงชื+อกาํกบัไว้

ดว้ย  หลกัฐานตามข้อ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ให้นําต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที�รับสมัครดว้ย 
         3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 

                                ผูส้มคัรสอบตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสอบ     จาํนวน   200   บาท 
       

                  4.  เงื+อนไขในการรับสมคัร 
 ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้

คุณสมบติัทั+วไปและคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร  พร้อมทัTงยื+นหลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้นดว้ยตนเอง  ในกรณีที+มี
ความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆหรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาํแหน่งที+สมคัร
สอบ  อนัมีผลทาํใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่การรับสมคัรและ
การไดรั้บการคดัเลือกครัT งนีT เป็นโมฆะสาํหรับผูน้ัTน และโรงเรียนบา้นควนล่อน 
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบดว้ย 
 



 

 

     5.  การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
                                 โรงเรียนบา้นควนล่อน จะประกาศรายชื+อผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ   ภายในวนั
พฤหสับดี ที+  21 สิงหาคม 2557    ณ  โรงเรียนบา้นควนล่อน 
และทาง http://www.sesao.go.th/web57/ 

6. หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร  วนั  เวลา  และสถานที�เลือกสรร 
โรงเรียนบา้นควนล่อน   จะดาํเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั+วไป  50  คะแนน ,  ความรู้ความสามารถวชิาเอก 50 คะแนน และประเมิน
สมรรถนะคุณสมบติัของบุคคลเพื+อพิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สอบสมภาษณ์) 50 คะแนน  ตามตาราง
ดงันีT  

วนั  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เตม็ 
วธีิการประเมิน หมายเหตุ 

23  สิงหาคม 2557 
 09.00 น. เป็นตน้
ไป 
 
 
 23  สิงหาคม 2557 
 13.00 น.  เป็นตน้
ไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 

- ทดสอบความรู้ความสามารถทั+วไป 
 
- ทดสอบความรู้ความสามารถวชิาเอก 
 
  
- ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
  (คุณลกัษณะของบุคคล) 

 

50 

50 

 

50 

 

 

สอบขอ้เขียน 

สอบขอ้เขียน 

 

สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจง้ให้
ทราบในวนั
ประกาศรายชื+อผูมี้
สิทธิเขา้รับการ
ประเมินสมรรถนะ 
 

       
7. เกณฑ์การตัดสิน    

ผูที้+จะถือวา่เป็นผูที้+ผา่นการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผูที้+ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่
ตํ+ากวา่ร้อยละ 60 การจดัเรียงลาํดบัจะเรียงจากผูส้อบผา่นเกณฑ์ที+ไดค้ะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ถา้ได้
คะแนนรวมเท่ากนัให้ผูไ้ดค้ะแนนสอบความรู้ความสามารถทั+วไป มากกว่าอยู่ในลาํดบัที+สูงกว่า ถา้ไดค้ะแนน
สอบความรู้ความสามารถทั+วไปเท่ากนัอีก ใหผู้ไ้ดค้ะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก มากกวา่อยูใ่นลาํดบัที+
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกเท่ากนัอีก ให้ผูไ้ดค้ะแนนประเมินความเหมาะสมกบั
ตาํแหน่ง มากกวา่อยู่ในลาํดบัที+สูงกว่า ถา้ไดค้ะแนนประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนัอีก จะจดัลาํดบั
โดยการสุ่มแบบธรรมดา (จบัสลาก)  การจดัจา้งจะเป็นไปตามลาํดบัคะแนนที+สอบได ้

 

 

 

 



 

8.การประกาศรายชื�อและการขึ-นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร 
            โรงเรียนบา้นควนล่อน  จะประกาศรายชื+อผูผ้า่นการเลือกสรร 

โดยเรียงตามลาํดบัคะแนนจากผูที้+ไดค้ะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลาํดบัตามเกณฑที์+กาํหนดในขอ้  7   
ณ  โรงเรียนบา้นควนล่อน   และทาง http://www.sesao.go.th/web57/  ภายในวนัที+  25  สิงหาคม  2557      
 โดยบญัชีรายชื+อดงักล่าวใหเ้ป็นอนัยกเลิกหรือสิTนผลไปเมื+อเลือกสรรครบกาํหนด  1  ปี นบัแต่วนัขึTนบญัชี หรือ
นบัแต่วนัประกาศรับสมคัรในตาํแหน่งเดียวกนัและสาขาวชิาเอกเดียวกนันีT ใหม่แลว้แต่กรณี    การประกาศรายชื+อ
ผูผ้า่นการเลือกสรรนีTจะถือเป็นการเรียกตวัผูเ้ลือกสรรไดที้+อยูใ่นลาํดบัที+ที+สามารถทาํสัญญาจา้งไดต้ามจาํนวน
ตาํแหน่งวา่งที+กาํหนดตามประกาศนีTดว้ย   และผูผ้า่นการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึTนบญัชีเป็นรายบุคคลในกรณี
ใดกรณีหนึ+ง ดงัต่อไปนีT     

 
8.1 ผูน้ัTนไดข้อสละสิทธิ1 ไม่เขา้รับการจดัจา้งในตาํแหน่งที+เลือกสรรได ้
8.2 ผูน้ัTนไม่มารายงานตวัเพื+อรับการจดัจา้งภายในเวลาที+กาํหนด 
8.3 ผูน้ัTนไม่เขา้ปฏิบติัหนา้ที+ราชการตามกาํหนดวนัเวลาที+ส่วนราชการกาํหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัรนีT  

 
9.  การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 

        ผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบที+กาํหนด  โดยเริ+มสัญญาจา้งตัTงแต่วนัที+      29  
สิงหาคม  2557   ถึงวนัที+ 30  กนัยายน  2557  ในช่วงเวลาดงักล่าวถือวา่เป็นการทดลองการปฏิบติังานและหาก
ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  
เรื+อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ  พ.ศ.2547  แลว้ก็จะใหต่้อสัญญาจา้งไดค้ราวละ
ไม่เกิน  4  ปี  ทัTงนีT   ขึTนอยูก่บัภารกิจวา่ยงัมีความจาํเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบติังานต่อเนื+องหรือไม่  และตามกรอบอตัรา
พนกังานราชการของสาํนกังานเขตพืTนที+การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทัTงจากผลการประเมินการปฏิบติังานใน
แต่ละปีดว้ย และหากตรวจสอบในภายหลงัพบว่าผูไ้ดรั้บการเลือกสรรเป็นผูข้าดคุณสมบติัฯ  ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนัTนๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจา้งทนัที  

 
 
       ประกาศ   ณ   วนัที+    5  สิงหาคม   พ. ศ. 2557 
 
 
 

      ( นางทรงโฉม  ขนุละออง ) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นควนล่อน 
 
 
 



 
     

   กาํหนดการสรรหาบุคคลเพื�อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

โรงเรียนบ้านควนล่อน 

****************** 

ที� ขั-นตอนการปฏิบัติงาน วนั เดือน ปี หมายแหตุ 

1. ประกาศรับสมคัร 5 - 11 สิงหาคม 2557  

2. รับสมคัร 14 – 20 สิงหาคม 2557 

09.00 น. – 15.30 น. 

เวน้วนัหยดุราชการ 

 

3. ประกาศรายชื+อผูมี้สิทธิ1 เขา้รับการเลือกสรร 21  สิงหาคม 2557  

4. สอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ 23  สิงหาคม 2557  

5. ประกาศรายชื+อผูผ้า่นการเลือกสรร 25 สิงหาคม 2557  

6. รายงานตวัและจดัทาํสัญญาจา้งที+โรงเรียน 29  สิงหาคม 2557  

 

หมายเหตุ    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ+มเติมไดที้+โรงเรียนบา้นควนล่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 



หลกัสูตรการสอบแข่งขันเพื�อแต่งตั-งเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื�อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั�วไป 

*********************** 
 1.  ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั+วไป (คะแนนเตม็ 100  คะแนน) 
                 - ความรู้ความสามารถทั+วไป ทดสอบความสามารถดา้นภาษา ตวัเลขและความรู้ทั+วไป 

เกี+ยวกบัการเคลื+อนไหวทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง   
-  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ 
    และ(ฉบบัที+ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  
   แกไ้ขเพิ+มเติม (ฉบบัที+ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ(ฉบบัที+ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
-  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ความรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัความประพฤติและการปฏิบติัของวชิาชีพครู  
                 ๓.๑ วนิยัและการรักษาวนิยั 
                 ๓.๒  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
                 ๓.๓  มาตรฐานวชิาชีพ 
                 ๓.๔  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
                 ๓.๕  สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.   ภาค ข ความรู้ความสามารถวชิาเอก (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 

 -หลกัสูตรวชิาเอกภาษาองักฤษ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 - หลกัการศึกษา 

 - หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 

 - การจดักระบวนการเรียนรู้ 

 - จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

 - สื+อและนวตักรรมการศึกษา 

 - การวดัและประเมินผลการศึกษา  

3.   ภาค ค  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเตม็ ๕๐  คะแนน) โดยวธีิการสัมภาษณ์ 
สังเกต ดงัต่อไปนีT  

 - ประวติั ความสามารถ และประสบการณ์ 

 - บุคลิกภาพ 

 - การมีปฏิภาณ ไหวพริบ 

 - ท่วงทีวาจา เชาวปั์ญญา 

 - เจตคติ 

 
ตารางการประเมินสมรรถนะ 

วนัที�  23 สิงหาคม 2557 

 

วนั  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เตม็ 
วธีิการประเมิน หมายเหตุ 

23  สิงหาคม 2557 
 09.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 
 23  สิงหาคม 2557 
 13.00 น.  เป็นตน้ไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถทั+วไป   
 
 
-  ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง
(คุณลกัษณะของบุคคล) 

 
100 

 
 

50 

 
สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจง้ให้
ทราบในวนั
ประกาศรายชื+อผูมี้
สิทธิเขา้รับการ
ประเมินสมรรถนะ 

 


