
  

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
 เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน%งครูผู(สอน   

--------------------------------- 
 ด�วยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป�นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป กลุ$มงานบริหารท่ัวไป ตําแหน$งครูผู�สอน  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว$าด�วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547  ลงวันท่ี 13 มกราคม 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
เรื่อง  หลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ�างของพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี 5  กุมภาพันธ� 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง  กําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ$มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2547  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด$วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 9800 ลง
วันท่ี 23 กันยายน 2551 เรื่อง กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปAงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551 สั่ง ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ใน
การดําเนินการการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในสถานศึกษา  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต$อไปนี้ 
1. ช่ือตําแหน%ง กลุ%มงาน และรายละเอียดการจ(างงาน 

ช่ือตําแหน%ง      ตําแหน$งครูผู�สอน 
กลุ%มงาน          บริหารท่ัวไป         

      ขอบข%ายงานท่ีจะให(ปฏิบัติ     
            (1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส$งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน   ด�วยวิธีการท่ี 
            หลากหลาย โดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 
         (2)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
         (3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
         (4)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช$วยเหลือผู�เรียน 
  (5)  ประสานความร$วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร$วมกันพัฒนาผู�เรียน ตามศักยภาพ 
         (6)  ทํานุบํารุง ส$งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล$งเรียนรู� และภูมิปJญญาท�องถ่ิน 

(7) ศึกษา วิเคราะห� วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู�เรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                                                                                                                                                       

(8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
           /  อัตราว$าง......... 
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อัตราว%าง  1   อัตรา   รายละเอียดตําแหน$งว$างและวิชาเอกแนบท�ายประกาศนี้ 
ค%าตอบแทน  18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ�วน)    
สิทธิประโยชน�              ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ(าง         ให�เป�นไปตามสัญญาจ�างท้ังนี้ไม$เกินปAงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
2. คุณสมบัติท่ัวไป   และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%งของผู(มีสิทธิสมัครเข(ารับการเลือกสรร ดังนี้ 
      2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
             (1)  มีสัญชาติไทย 
             (2)  มีอายุไม$ต่ํากว$า 18  ปAบริบูรณ�    
        (3)  ไม$เป�นบุคคลล�มละลาย 
             (4)  ไม$เป�นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม$สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิตฟJMนเฟNอน 
ไม$สมประกอบ  หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎ ก.ค.ศ. ว$าด�วยโรค พ.ศ. 2549 
        (5)  ไม$เป�นผู�ดํารงตําแหน$งข�าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  
          (6)  ไม$เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เว�นแต$เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม$เป�นผู�บกพร$องในศีลธรรมอันดี จน
เป�นท่ีรังเกียจของสังคม 
         (7) ไม$เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล$ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน$วยงานอ่ืนของรัฐ 
             (8)  ไม$เป�นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช  
หมายเหตุ     ผู�ท่ีผ$านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม$เป�นข�าราชการหรือลูกจ�างของส$วนราชการ   
พนักงานหรือลูกจ�างของหน$วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส$วนท�องถ่ิน    
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง 
  (1)  เป�นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห$งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  (2)  เป�นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรอง และ
กําหนดเป�นคุณสมบัติสําหรับตําแหน$งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําเร็จวิชาการศึกษาไม$น�อยกว$า  18  หน$วยกิต 
  (3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
หรือหนังสือรับรองสิทธิว$ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ 
  3. การรับสมัคร 
      3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ให�ผู�ประสงค�จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม$ จ.หนองคาย  ต้ังแต$วันท่ี  3 - 7 กุมภาพันธ� 2557  ในวันและเวลาราชการ (ไม%เว(น
วันหยุดราชการ) โดยผู�สมัครต�องเสียค$าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน$งครูผู�สอน  จํานวน  200  บาท 
 
          /3.2  หลักฐานท่ีต(องย่ืน..... 
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 3.2  หลักฐานท่ีต(องย่ืนพร(อมใบสมัคร 
  1. รูปถ$ายหน�าตรง ไม$สวมหมวกและไม$สวมแว$นตาดํา ขนาด 1.5 x 2  นิ้ว โดยถ$ายไว�ไม$เกิน 6 เดือน  
(นับถึงวันปRดรับสมัคร) จํานวน  3  รูป 
  2. ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร  วุฒิบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว$าเป�นผู�มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับวิชาเอกท่ีเปRดรับสมัคร   ฉบับจริงและสําเนาภาพถ$าย  จํานวนอย$างละ  1  ฉบับ   โดยจะต�อง
สําเร็จการศึกษา และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันปRดรับสมัคร คือ วันท่ี  27  มกราคม  2557  
  ในกรณีท่ีไม$สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล$าวมายื่นพร�อมใบสมัครได� ให�นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
หรือคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให�โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีได�รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึง
จะต�องอยู$ภายในกําหนดวันปRดรับสมัครมายื่นแทนก็ได� 
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว$ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน 
เป�นผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
พร�อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ   
  4. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ�าน  ฉบับจริง และสําเนาภาพถ$าย  จํานวนอย$างละ 1 ฉบับ  
    5. ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให�ไม$เกิน 1 เดือน และแสดงว$าไม$เป�นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ ก.ค.ศ.                 
ว$าด�วยโรค พ.ศ. 2549 
  6. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช$น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู�สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน
กรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม$ตรงกัน) อย$างละ  1 ฉบับ   
  ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย และ
ต�นฉบับทุกฉบับจะคืนให�เม่ือตรวจกับสําเนาถูกต�องในวันรับสมัครแล�ว  
  3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว$า เป�นผู�มีคุณสมบัติ 
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต$าง ๆ  
ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  
ไม$ว$าด�วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม$ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน$งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม$มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล$าว ให�ถือว$าการรับสมัครและการได�เข�ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป�นโมฆะ
สําหรับผู�นั้น  จะเรียกร�องสิทธิประโยชน�ใด ๆ  จากโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ท่ีรับสมัครมิได�   
4. การประกาศรายช่ือผู(มีสิทธิเข(ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 
  โรงเรียนวรลาโภนสุรณ�  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะภายในวันท่ี  8 กุมภาพันธ� 2557  ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ�  ต.หนองปลาปาก  
อ.ศรีเชียงใหม$ จ.หนองคาย  โทรศัพท� 085-7388416  และทาง http://www.waralaphonusorn.com/ 
 
          /5.  หลักเกณฑ�และวิธีการเลือกสรร..... 
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5. หลักเกณฑ�และวิธีการเลือกสรรและหลักสูตรการเลือกสรร 
  ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะ   ด�วยวิธีการสอบข�อเขียน  และประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน$ง  ดังนี้  
   สมรรถนะท่ี 1  ความรู�ความสามารถท่ัวไป  ด�านกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับและวิชาชีพครู  
คะแนนเต็ม 100  คะแนน (สอบข�อเขียน) 
   สมรรถนะท่ี 2  ความรู�  ความสามารถ  และทักษะสําหรับตําแหน$ง  ด�านการศึกษา  วิชาชีพครู
และวิชาเฉพาะสําหรับตําแหน$ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (สอบข�อเขียน) 
   สมรรถนะท่ี 3  ความเหมาะสมกับตําแหน$ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
     (1)  การประเมินประวัติและประสบการณ� และสอบข�อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  คะแนน
เต็ม  50  คะแนน (แบบประเมินและสอบข�อเขียน) 
     (2)  การสัมภาษณ�  คะแนนเต็ม  50  คะแนน (การสัมภาษณ�) 
   รวมคะแนนท้ังส้ิน  300  คะแนน     รายละเอียดตามหลักสูตรแนบท(ายประกาศนี้ 
6. วัน เวลา และสถานท่ีเข(ารับการประเมินสมรรถนะ 

6.1  ดําเนินการประเมินสมรรถนะท่ี 1 - 2  (สอบข�อเขียน) และสอบข�อเขียนวิชาคอมพิเตอร� ณ โรงเรียนวร
ลาโภนุสรณ�  ในวันท่ี  10  กุมภาพันธ�  2557  เวลา  09.00 – 12.00  น.  
6.2  ดําเนินการประเมินสมรรถนะท่ี  3  ความเหมาะสมกับตําแหน$ง (การสัมภาษณ�)  ณ โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ� ในวันท่ี  10  กุมภาพันธ�  2557  เวลา  13.00  น. เป�นต�นไป 

7. เกณฑ�การตัดสิน 
 ผู�ท่ีจะถือว$าเป�นผู�ผ$านการเลือกสรรจะต�องเป�นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต$ละสมรรถนะไม$ตํ่า
กว$าร�อยละ 50 และได�คะแนนรวม 3 สมรรถนะ ไม$ต่ํากว$าร�อยละ 60                                                                                                                                                       
8. การจัดลําดับท่ี 
  ผู�ท่ีถือว$าเป�นผู�ได�รับการเลือกสรรจะต�องเป�นผู�ท่ีได�รับคะแนนประเมินสมรรถนะไม$ต่ํากว$า ร�อยละ 60 
การจัดจ�างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�ตามลําดับคะแนนสอบจากมากไปหาน�อย โดยเรียงลําดับคะแนน
รวมจากสูงลงมา   
  8.1 ในกรณีท่ีได�คะแนนเท$ากันให�ผู�สอบได�คะแนนในสมรรถนะท่ี 1 มากกว$า เป�นผู�อยู$ในลําดับท่ีสูงกว$า   
  8.2 หากยังได�คะแนนเท$ากันอีกให�ผู�สอบได�คะแนนในสมรรถนะท่ี 2 มากกว$า เป�นผู�อยู$ในลําดับท่ีสูงกว$า   
  8.3 หากยังได�คะแนนเท$ากันอีกให�ผู�สอบได�คะแนนในสมรรถนะท่ี 3 การประเมินประวัติและ
ประสบการณ�มากกว$า เป�นผู�อยู$ในลําดับท่ีสูงกว$า   
  8.4 หากยังได�คะแนนเท$ากันอีกให�ผู�สอบได�คะแนนในสมรรถนะท่ี 3 การสัมภาษณ�  มากกว$า เป�นผู�อยู$
ในลําดับท่ีสูงกว$า 
  8.5 หากยังได�คะแนนเท$ากันอีกให�ผู�ท่ีมาสมัครก$อนอยู$ในลําดับท่ีสูงกว$า 
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9. การประกาศผลการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู(ผ%านการเลือกสรร 
  โรงเรียนวรลาโภนสุรณ�  จะประกาศรายชื่อผู�ผ$านการเลือกสรรพนักงานราชการ  ภายในวันท่ี  11  
กุมภาพันธ�  2557  โดยจะประกาศผลผู�ผ$านการเลือกสรรตามบัญชี  วิชาเอก  ในลําดับท่ี 1 และลําดับสํารองท่ี
ผ$านเกณฑ�   ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ�  และทาง http://www.waralaphonusorn.com/ ดังนี้ 
     กลุ$มสาขาวิชาคอมพิวเตอร�                          ลําดับท่ี 1  
                               กลุ$มสาขาวิชาคอมพิวเตอร�                          สํารองลําดับท่ี .... 
  และให�มารายงานตัวท่ีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ�  ในวันท่ี   12  กุมภาพันธ�  2557  เวลา  09.00 – 
10.00 น.  เพ่ือจัดทําสัญญาจ�างและเริ่มปฏิบัติหน�าท่ี ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2557 
10. การเรียกตัวผู(ผ%านการเลือกสรรได(มารายงานตัว 
      ให�ถือประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� เป�นการเรียกตัวเพ่ือให�รายงานตัวและทํา
สัญญาจ�างตามท่ีกําหนด  จึงเป�นหน�าท่ีของผู�เข�ารับการเลือกสรรท่ีต�องมาดูประกาศผล การเลือกสรรด�วยตนเอง  
ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ�                
11.  การจัดทําสัญญาจ(างผู(ผ%านการเลือกสรร 
  ผู�ผ$านการเลือกสรรจะต�องไปรายงานตัวและทําสัญญาจ�าง โดยให�ทําสัญญาจ�างท่ีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
ในวันท่ี (โรงเรียนจะกําหนดต$อไป) หากไม$ไปรายงานตัวและทําสัญญาตามกําหนด ดังกล$าวถือว$าสละสิทธิ์ ท้ังนี้  
ระยะเวลาการจ�างเท$ากับระยะเวลาท่ีเหลือ ท้ังนี้ไม$เกินปAงบประมาณ 2557  (วันท่ี 30 กันยายน 2560) 

   ประกาศ ณ วันท่ี   27  มกราคม  พ.ศ.  2557                                            
                           
     

 
( นายสิทธิศักด์ิ คําใบ) 

ผู�อํานวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
บัญชีรายละเอียดตําแหน%งว%าง คุณวุฒิ และกุล%มวิชา/วิชาเอก 

แนบประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2557 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ คุณวุฒิ กลุ%มวิชา/วิชาเอก จํานวน 
1 วรลาโภนุสรณ� ศรีเชียงใหม$ ปริญญาตรีทาง

การศึกษา  
หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนดเป�นคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับ
ตําแหน$ง 
ข�าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

คอมพิวเตอร� 1 อัตรา 
     
     
     
     
     

 
 

ปฏิทินการดําเนินการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป�นพนักงานราชการ 
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
------------------- 

ข้ันตอนท่ี กิจกรรม วันดําเนินการ ผู(รับผิดชอบ 
1 ประกาศรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ� 2557 โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 
2 รับสมัคร วันท่ี 3 - 7  กุมภาพันธ� 2557       

ในเวลาราชการ (ไม$เว�นวันหยุดราชการ) 
โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 

3 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการ
ประเมินสมรรถนะ 

ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2557 โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 

4 ประเมินสมรรถนะท่ี 1 – 2  วันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2557 
เวลา 09.00 - 12.00 น.      

โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 

5 ประเมินสมรรถนะท่ี 3  วันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2557 
เวลา  13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 

6 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2557 โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 
7 รายงานตัว วันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2557 โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 
8 ทําสัญญาจ�าง-เริ่มปฏิบัติหน�าท่ี วันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2557 โรงเรียนวรลาโภนสุรณ� 

 
 
 



 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการ 

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ� 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

(แนบท(ายประกาศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ� ลงวันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ.  2557) 
..................................... 

หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ  ตําแหน%งครูผู(สอน 
 

สมรรถนะท่ี  1 ความรู(ความสามารถท่ัวไป ด(านกฏหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข(องและวิชาชีพครู   (100  คะแนน) 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ�ปJจจุบัน 

1. พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ. 2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 
4. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว$าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

สมรรถนะท่ี 2 ความรู( ความสามารถ และทักษะสําหรับตําแหน%ง ด(านการศึกษา วิชาชีพครูเฉพาะสําหรับ
ตําแหน%ง (100 คะแนน) 

1. หลักการศึกษา 
2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู� 
4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
6. การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

สมรรถนะท่ี 3 ความเหมาะสมกับตําแหน%ง  (100 คะแนน) 
1. ประเมินประวัติ และประสบการณ� สอบข�อเขียนวิชาคอมพิวเตอร�   (50 คะแนน) 
2. การสอบสัมภาษณ�  (50 คะแนน) 

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

 

 

 

 


