
 
ประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากจิกรรมครคูลังสมอง รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

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

 ดวยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ มีความประสงค

จะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๗๘๖ ลงวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน  ๑ อัตรา  

 อาศัยความตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๗๖๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการสั่งจาง เลิกจาง การอนุญาตลาของลูกจางช่ัวคราว จึงประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 

 ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตร  อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  จํานวน  ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑) มีสัญชาติไทย 

  ๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณนับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย 

  ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๔) ไมเปนพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 

  ๕) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

  ๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  ๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีเปนที่รังเกียจ 

ของสังคม 

  ๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งน้ี  

ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการพนักงานหรือลูกจาง 

ของหนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

 



 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ๒.๒.๑บุคลากรวิทยาศาสตร 

    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร หรือครุศาสตร วิชาเอกสาขาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

ธรณีวิทยา ดาราศาสตร หรือวิทยาศาสตรทั่วไป  

๓. ระยะเวลาการจาง ดังน้ี 

 ต้ังแตวันทําสัญญาจาง ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๔. การรับสมัคร 

 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนตลิ่งชัน 

วิทยานุสรณ หมูที่ ๓  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระหวางวันท่ี  ๑ – ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐  น. (เวนวันหยุดราชการ) 

 ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 

  ๑) ใบสมัครตามที่กําหนด 

  ๒) ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุสาขาวิชาเอก พรอมสําเนาภาพถาย 

จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔) ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๕) บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) ฉบับจริง  พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๖) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด๑ น้ิว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปด

รับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

  ๗) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ 

– นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

  ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนใหทันทีในวัน

รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว      

๕. เง่ือนไขในการสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง 

ตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนเอกสารหลักฐานในการสมัคร

ใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธ์ิ 

เขารับการคัดเลือก ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูสมัครเอง หรือรายงานขอมูลเอกสารอันเปนเท็จ โรงเรียนตลิ่งชัน 

วิทยานุสรณ จะไมพิจารณาจางตามประกาศ หรือยกเลิกการจาง แลวแตกรณี  และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 

๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ ทาง http://www.talingchanwittayanusorn.com 

 



 

๗. วิธีการคัดเลือก 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่จะแจงในวันที่ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สอบภาค ก ความรูความสามารถทั่วไปโดย

วิธีการสอบขอเขียน 
๕๐ 

 ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบภาค ขความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนงโดยวิธีการสอบขอเขียน 
๕๐ 

 ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สอบภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
๕๐ 

รวมคะแนน ๑๕๐ 

 

๘. เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่ถือวาผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะรวมทุกภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  

โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับกรณีไดคะแนนเทากันใหผูที่ไดคะแนนภาคความเหมาะสม 

กับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวาหากไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูที่ไดคะแนน 

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวาและหากยังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผู 

มีเลขประจําตัวสอบนอยกวา (สมัครกอน) เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 

 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก ในวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙   

ณ  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  และทาง http://www.talingchanwittayanusorn.com โดยเรียงลําดับที่ 

จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ และจะเรียกรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตามลําดับผลการสอบ 

ตามประกาศในขอ ๑  โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อทําสัญญาจางเปนที่เรียบรอยแลว 

๑๐. การยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก 

 บัญชีผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อผูน้ันมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 ๑๐.๑ ไดรับการสั่งจางไปแลว 

 ๑๐.๒ ขอสละสิทธ์ิรับการจาง 

 ๑๐.๓ ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

 ๑๐.๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  

 

 

 



 

๑๑. การทําสัญญาจาง 

 ๑๑.๑ ใหผูผานการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนตลิ่งชัน

วิทยานุสรณ หมูที่ ๓  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย การจัดจางตามบัญชีผูไดรับการ

คัดเลือกเทากับจํานวนตําแหนงที่ประกาศรับสมัครหรือตามตําแหนงวางที่เกิดข้ึน โดยมีระยะเวลาการจัดจาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 ๑๑.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศผลการคัดเลือกน้ี เพื่อจัดทําสัญญาจางเปนบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยใหผูไดรับการคัดเลือกไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนดในขอ ๑๑.๑   

จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบการประกาศผลการคัดเลือก  หากผูผานการคัดเลือกไมไปรายงานตัวตามวัน 

เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ์ิ 

 ๑๑.๓ ผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว  

ปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรม 

ครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และหากตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่

กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จผูน้ันจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 

 อน่ึง  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและไดรับการสั่งจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน้ี จะไมปรับเปลี่ยนเปนลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ หรือขาราชการแตอยางใด หากผูใดประสงคจะบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือจัดทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือเลือกสรรตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. หรือ คพร.กําหนด แลวแตกรณี 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

(นายสุทน  ทับจาก) 

ผูอํานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบท่ี ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

……………………………… 

  

 วันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๙  ประกาศรับสมัคร  

 วันที่  ๑ – ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  รับสมัครคัดเลือกในวันและเวลาราชการ 

 วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 

 วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

 วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

 วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานตัวและทําสญัญาจางและเริม่ 

                                                               ปฏิบัติงาน  

…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ  เลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบท่ี ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙–๒๕๖๑) 

(แนบทายประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) 

………………………………………………… 

ภาคก. ความรู ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม๕๐คะแนน) ประเมินโดยวิธีสอบขอเขียน 

๑. ความรู (๓๐ คะแนน) ใหทดสอบในเรื่องตอไปน้ี  

 ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน  

 ๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการศึกษา  

 ๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  

 ๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ  

  ๑.๕.๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

  ๑.๕.๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๑.๕.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๑.๕.๔  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.  ๒๕๔๗  

  ๑.๕.๕ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๑.๕.๖  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๑.๕.๗  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน) ใหทดสอบในเรื่องตอไปน้ี  

 ๒.๑ ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ

ขอมูลตาง ๆ  

 ๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

การขยายความ การเรียงความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท  

 ๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 

 

ภาค  ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๑๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเรื่องตอไปน้ี  

 ๑.๑ หลักการศึกษา  

 ๑.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

 ๑.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู  

 ๑.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

 ๑.๕ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา  

 ๑.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

 



๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๓๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเน้ือหาวิชาเอก  

๓. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (๑๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเรื่องตอไปน้ี  

 ๓.๑ เจตคติตอวิชาชีพ 

 ๓.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ๓.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

 ๓.๔ ความมีวินัยและการรักษาวินัย  

 ๓.๕ ความเปนพลเมืองดี  

 ๓.๖ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ  

 ๓.๗ การทํางานรวมกับผูอื่น  

 ๓.๘ ความคิดสรางสรรคตอวิชาชีพ 

 ๓.๙ การจัดการความรู  

 ๓.๑๐ การสรางความสัมพันธกับชุมชน  

 

ภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ ดังตอไปน้ี  

๑. วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน 

๒. ผลงานที่สําเร็จในอดีต 

๓. บุคลิกภาพ 

๔. มนุษยสัมพันธ 

๕. ปฏิภาณไหวพริบ 

๖. ความมั่นคงในอารมณ 

๗. ความคิดสรางสรรค 

๘. ความสามารถพิเศษ 

 

 


