
 

 

 
  
  

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา) และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ( โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 

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

                    ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ ำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๘  มีควำมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำง (วิชำเอกสังคมศึกษำ)  
จ ำนวน ๑ อัตรำ และเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
                    อำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ัง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี ๒๙ /๒๕๔๖   
เรื่อง  มอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว ลงวันท่ี ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกำศรับ
สมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำง (วิชำเอกสังคมศึกษำ) และเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  
๑.  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

    ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง (วิชำเอกสังคมศึกษำ)  
  จ านวน   ๑  อัตรำ 
  อัตราค่าตอบแทน   ๙,๙๖๐  บำท/เดือน   
   หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
        ๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีำร                     
ท่ีหลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   ๒) ปฏิบัติงำนพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดยกำรจัดอบรมส่ังสอนและ                    
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
   ๓) ปฏิบัติงำนจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ๔) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
              ๕) ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพฒันำผู้เรียน
ตำมศักยภำพ 
             ๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๑.๒ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม : SMTE )  

 จ านวน   ๑  อัตรำ 
 อัตราค่าตอบแทน ๙,๙๖๐ บำท/เดือน   
   หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
    ๑) ปฏิบัติงำนเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ส ำหรับครูผู้สอนและนักเรียน 
    ๒) ดูแล  ตรวจสอบและจัดระบบวัสดุอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ 



๒ 

 

 

    ๓) ปฏิบัติงำนจัดระบบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร  และดูแลควำมเรียบร้อยต่ำงๆของ
ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์  
    ๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

  
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
           ๑) มีสัญชำติไทย 
           ๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
          ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
           ๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน                        
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
   ๕) หำกเป็นเพศชำยต้องผ่ำนกำรรับรำชกำรทหำร  หรือพ้นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว  หรือมีหลักฐำน 
แสดงว่ำไม่ต้องรับรำชกำรทหำร 
           ๖) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง  กรรมกำรพรรคกำรเมือง  หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
           ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
         ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
          ๙) ไม่เป็นพระภิกษ ุ สำมเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

          ท้ังนี้   ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ ส่วนรำชกำร  
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหนว่ยงำนอืน่ของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑) ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง (วิชำเอกสังคมศึกษำ)  ดังนี ้

- จบกำรศึกษำปริญญำตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือปริญญำโทตรงตำมวิชำเอกสังคมศึกษำ  
- ได้รับวุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำตรงตำมวิชำเอกท่ีก ำหนดในประกำศ  และ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.               

เดิมรับรองว่ำเป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
      - มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภำออกให้ 

๒) ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ดังนี ้
   - วุฒิปรญิญำตรี หรือโท ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือตรงตำมวิชำเอกท่ีก ำหนดในประกำศ   
    และ  ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. 
           - มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์และกำรเตรียมสำรเคมี 

 
๓. การรับสมัคร 

     ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
            ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง  โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องธุรกำร  โรงเรียนอุดมดรุณี  
ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒ – ๒๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  เว้นวันหยุดรำชกำร 



๓ 

 

 

      ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
              ๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ขนำด ๑ × ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน     
๑ ปี (นับต้ังแต่วันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
          ๒) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับต ำแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  
พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ        
     กรณีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถำนศึกษำออกให้  โดยระบุสำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติ   ซึ่งจะต้องอยู่ภำยใน
ก ำหนดวันรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 
  ๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  พร้อมถ่าย
ส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะต าแหน่งครูอัตราจ้าง) 
             ๔) บัตรประจ ำตัวประชำชน  และทะเบียนบ้ำน  พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวนอย่ำงละ ๑  ฉบับ 
             ๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 
             ๖) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
             ๗) หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล พร้อมถ่ำยส ำเนำจ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
 

๔. เง่ือนไขการจ้าง 
    ๔.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  
และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร                
พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ  
หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมคัรสอบ  อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น   และจะเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ใดๆ จำกโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
     ๔.๒ ไม่ผูกพันกำรบรรจุแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
     ๔.๓ ในระยะ ๓ เดือนแรกของกำรท ำงำนเป็นกำรทดลองงำน  หำกผ่ำนกำรประเมินจะด ำเนินกำรท ำ
สัญญำจ้ำงตลอดปีกำรศึกษำ  และจะปรับค่ำจ้ำงตำมผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงในปีถัดไป   
     ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างนอ้ย ๓๐วัน 
 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
     ๕.๑ ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
     ๕.๒ วัน เวลำ และสถำนท่ีเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และสัมภำษณ์ ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกำยน   
พ.ศ. ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนอุดมดรุณี   
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

        ต าแหน่ง ครูผูอ้ัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา) 
ก าหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 

๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
   เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
   เวลำ 13.๐๐ – ๑5.๐๐ น. 

 
ภำค ก  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวมคะแนน ๒๐๐ 

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ก าหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 

๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
   เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
ภำค ก  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
ภำค ข  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ปฏิบัติ) 
ภำค ค  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๕๐ 

รวมคะแนน ๒๐๐ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
      ผู้ท่ีถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในกำรสอบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6๐   
โดยเรียงล ำดับจำกผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  หำกคะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภำค ข  
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้ท่ีได้ล ำดับสูงกว่ำ  แต่ถ้ำเท่ำกันอีกให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้
ท่ีได้ล ำดับสูงกว่ำ 
 

๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนท่ีสอบได้  ในวันท่ี  ๒๖  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒    
ณ  ป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำห้องธุรกำร  และ www.ud.ac.th  โรงเรียนอุดมดรุณี 
 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
        ให้ผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัวและไปท ำสัญญำจ้ำงในวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  งำนบุคคล  ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  โรงเรียนอุดมดรุณี  โดยเริ่มปฏิบัติงำน ในวันท่ี   
๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒                

  หมำยเหตุ   ถ้ำผู้ผ่ำนเกณฑ์ในล ำดับก่อนไม่มำรำยงำนตัวตำมประกำศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบ
ได้ในล ำดับถัดไป 
 

ประกำศ  ณ  วันท่ี ๑๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นำยเรืองวิทย์  ปรำกฎวงษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณ 

http://www.ud.ac.th/


๕ 

 

 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอตัราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา)  
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ ( โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  

และสิ่งแวดล้อม : SMTE ) 
โรงเรียนอุดมดรุณี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

............................................................................ 

  ประกำศรับสมัคร ๑๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รับสมัคร                                                      ๑๒ – ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ ๒๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

  ประเมินสมรรถนะ (สอบควำมรู้  ปฏิบัติ  และสัมภำษณ์) ๒๕  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

  ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ๒๖  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง ๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

  เริ่มปฏิบัติงำน ๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกสังคมศึกษา)   
โรงเรียนอุดมดรุณี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) 
.............................................. 

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ 

 
        ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน) 

-   สังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง  และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
-   คณิตศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

                  -   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
                 -   พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
                -   พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
                      ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 -   พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับ 
     แก้ไขเพิ่มเติม 

       ภาค ข   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (๑๐๐ คะแนน) 
  -   หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
  -   กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
  -   ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำเอกท่ีก ำหนดในประกำศ   

          ภาค ค   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๕๐ คะแนน) 
                 -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำท่ีจำกประวัติส่วนตัว                        
ประวัติกำรศึกษำ  บุคลิกภำพ  กำรมีปฏิภำณไหวพริบ  กำรมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภำษณ์  และให้มี
คณะกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมไม่น้อยกว่ำ  ๓  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉล่ีย 
 

………………………….………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
(โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : SMTE )   

โรงเรียนอุดมดรุณี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
 (แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) 

....................................................................................... 
 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ 
 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ทฤษฎี)  (๕๐ คะแนน) 
- ควำมรู้ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ วิทยำศำสตร์ 
- กำรเตรียมสำรเคมี 
- กำรจัดเก็บ อุปกรณ์และสำรเคมี 
- ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

ภาค ข   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ปฏบิัติ)  (๑๐๐ คะแนน) 
  -   เทคนคิปฏิบัติกำรชวีวิทยำ   
  -   เทคนคิปฏิบัติกำรเคม ี
  -   เทคนคิปฏิบัติกำรฟิสิกส ์
ภาค ค   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๕๐ คะแนน) 
 -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำท่ีจำกประวัติส่วนตัว                        
ประวัติกำรศึกษำ  บุคลิกภำพ  กำรมีปฏิภำณไหวพริบ  กำรมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภำษณ์  และให้มี
คณะกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมไม่น้อยกว่ำ  ๓  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉล่ีย 

 


