
 
 

 
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนเกยีรติคุณวิทยา 

ที่ 2 /2561 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

------------------------- 
ด้วยโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและคัดเลือก   

บุคลากร ต าแหน่ง ครูผู้สอน เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 อัตรา โดยหลักเกณฑ์วิธีการและ 
เงื่อนไข การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรต าแหน่ง ครูผู้สอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่ง ครูผู้สอน โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
1.ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียด 
 ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน   

 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 วิชาเอกหรือกลุ่มวิชา จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ              จ านวน  1  อัตรา 
2. สาขาวิชาเอก นาฏศิล                จ านวน  1  อัตรา 

2.คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาหรือวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร  
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   

หรือได้รับใบอนุญาตประกอบการสอนของคุรุสภา 
3. ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
4. มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 



2.3 การรับสมัคร การสัมภาษณ์และทดลองสอน 
 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
1. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ต.หมื่นไวย  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
2. ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561  
 วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์และทดลองการสอน 
1. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ต.หมื่นไวย อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
2. วัน อังคาร ที่ 31  กรกฎาคม 2561  

เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด

รับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป) 
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)  และปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้

มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  

3. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา      จ านวน  1 ฉบับ 
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 
5. หลักฐานอื่น ๆเช่น ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการ

สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนา   อย่างละ 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้ไม่เกิน  

1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
 

 ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ 
 

 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ  ไม่ได้       
   
    ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  22  กรกฎาคม  2561  จนเสร็จสิ้น 
   สั่ง  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  2561 

  
 
       
   
                                            
                        
 
 
 
 

       ลงชื่อ............................................... 
               (นางกรรณิกา  สุขแสวง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 



 
 

 
ปฏิทินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่งครูผู้สอน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา   
ที่ 2 /2561     

 

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

ที ่ รายการ วัน-เดือน-ปี 

1   ประกาศรับสมัคร    วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 

2   รับสมัคร   วันที ่22 กรกฎาคม 2561  - วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 

3   ด าเนินการสรรหาฯ   วันที ่31 กรกฎาคม 2561 

4   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ภายในวันที ่31 กรกฎาคม 2561 

5   ท าสัญญาฯ   ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

6   เริ่มปฏิบัติหน้าที่    วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 

*** หมายเหตุ : วัน-เดือน-ปี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

   

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่งครูผู้สอน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา   
ที่ 2 /2561   

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

1.  ความรู้ความสามารถทัว่ไป  (คะแนน  40  คะแนน) 

 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมฯ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1.1  ความรอบรู้  ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  -  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
 1.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา   
                ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  -  วินัยและการรักษาวินัย    

-  คุณธรรม  จริยธรรม 
 -  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ  

-  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (คะแนน  40  คะแนน) 
 ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 

 2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผู้เรียน 
  -  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา  
                 หรือสาขาวิชาเอก ด้วยวิธีการสอบทดลองสอน  
3.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  20  คะแนน)  
 ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบ เอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

 3.1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 3.2  บุคลิกภาพ การแต่งกาย 
 3.3  การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทีวาจา 
 3.4  เจตคติและอุดมการณ์ 
 

*** หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 


