
 
ประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

เร่ือง     การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  

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

ดวยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประสงค 

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุมบริหารทั่วไป ฉะน้ัน อาศัย 

อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติ

ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ

สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๘  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. ชื่อตําแหนง  กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน 

  ๑.๑ กลุมงาน กลุมงานบริหารทั่วไป 

๑.๒ ช่ือตําแหนง ครูผูสอน  

  ๑.๓ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ  

๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งทําหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งความรูคูคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมที่ดีงาม 

   ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค 

   ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

   ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ๕) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนา 

ผูเรียนตามศักยภาพ 

   ๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๑.๔  อัตราวาง    ครูผูสอน วิชาสังคมศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา  

  ๑.๕ คาตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บาท/เดือน  

  ๑.๖ สิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๑.๗ ระยะเวลาการจางใหเปนไปตามสัญญา  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงของผูสมัครเขารับการเลือกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ตองมีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังตอไปน้ี 

๑) มีสัญชาติไทย  

๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  



๓) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  

๔) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง  

๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เวนแต  เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง 

ในศีลธรรมอันดี เปนที่รังเกียจของสังคม  

๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น 

ของรัฐ ทั้งน้ี ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงาน

หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน 

   ๘) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณรหรือนักพรตหรือนักบวช  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ตําแหนงครูผูสอน) 

๑) เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. 

รับรอง และกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีสาขาวิชาเอกตามอัตราวางที่ประกาศรับสมัคร และตองเปนไปตามเงื่อนไข 

ที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด 

๒) ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกใหโดยคุรุสภา  

๓.  การรับสมัคร 

  ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัครขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ อําเภอ 

บานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย ต้ังแตวันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙   ถึง  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  

(เวนวันหยุดราชการ)   

๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

 เอกสารทกุรายการใหมีฉบับจรงิและฉบับสําเนา จํานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกตอง 

ดวยตนเอง) ดังน้ี 

๑) ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน  (Transcript) 

ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสอืรบัรองของสถานศึกษาที่มีขอความระยุวา “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอ

การอนุมัติ” (ผูมสีิทธิสมัครจะตองไดรับอนุมัติปริญญาบัตรภายในวันที่เปดรบัสมัครวันสุดทาย) 

  ๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรบัรองสิทธิ

ซึ่งออกโดยคุรสุภา 

  ๓) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพรอมสาํเนาเอกสาร จํานวน      

อยางละ ๑ ฉบับ ทัง้น้ี ในสําเนาเอกสารหลกัฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารบัรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย  

  ๔) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จํานวน ๓ รูป 

  ๕) ใบรับรองแพทยซึง่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน ๑ เดือน 



  ๖) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่

หลักฐานในการสมัครไมตรงกัน) พรอมถายสําเนาเอกสารอยางละ ๑ ฉบับ 

  ๗) หนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจากหัวหนาสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู ๑ ฉบับ 

(ถามี)         

  ๓.๓ การยื่นใบสมัคร 

          ๑) ผูสมัครขอรบัใบสมัครและจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเองตามแบบทีก่ําหนด พรอม

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครใหครบถวน  ตามวัน เวลา ที่กําหนด ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ     

ตําบลตลิง่ชัน อําเภอบานดานลานหอย จงัหวัดสุโขทัย 

   ๒) ผูสมัครตองกรอกขอมลูรายละเอียดในใบสมัครสอบใหครบถวนสมบรูณตามทีก่ําหนด

ทุกประการ 

   ๓) ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 

   ๔) เงื่อนไขในการสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 

เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครจริงและตองกรอก

รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลกัฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 

  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒกิารศึกษาไมตรงตาม

คุณวุฒิของตําแหนงทีส่มัครสอบ อันมผีลทําใหผูสมัครสอบไมมีสทิธิเขารบัการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว 

ใหถือวาการรบัสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรบัผูน้ันจะเรียกรองสิทธิใดๆ  จากโรงเรียน

ตลิ่งชันวิทยานุสรณไมไดทั้งสิ้น 

 ๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารบัการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ ตําบลตลิง่ชัน อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย    

และทาง http://www.talingchanwittayanusorn.com 

๕.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

  หลักสูตรและวิธีการเลอืกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการ

ทั่วไป กลุมงานบรหิารทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน ปรากฏรายละเอียดของหลักสูตรแนบทายประกาศน้ี 

 ๖. วัน เวลา และสถานท่ีประเมินสมรรถนะ 

  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ จะทําการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙            

ณ โรงเรียนตลิง่ชันวิทยานุสรณ ตําบลตลิง่ชัน อําเภอบานดานลานหอย จงัหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียด ดังน้ี 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. 

เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐  น 

 

.เวลา  ๑๓.๐๐  น. เปนตนไป 

ภาค  ก  ความรูความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบ

ขอเขียน 

ภาค  ข  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   

โดยวิธีการสอบขอเขียน   

ภาค ค  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 

รวมคะแนน ๑๕๐ 



 

๗.  เกณฑการตัดสิน 

  ๗.๑ ผูผานการประเมินสมรรถนะและไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตองไดคะแนนรวม

ประเมินสมรรถนะทั้ง ๓ ภาค ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

  ๗.๒ จะประกาศผลผูผานการเลือกสรร เฉพาะผูผานเกณฑทีก่ําหนด เรียงตามลําดับคะแนนรวม

ประเมินสมรรถนะทัง้ ๓ ภาค จากผูไดคะแนนรวมสงูสุดลงมาตามลําดับ หากคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาผูได

คะแนนประเมินสมรรถนะ ในภาค ก (ขอเขียน) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่กวาหากไดคะแนนภาค ข เทากันอีกให

ผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ   จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร  ภายในวันที่ ๑๖     

มิถุนายน ๒๕๕๙   ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  และทาง http://www.talingchanwittayanusorn.com  

โดยเรียงตามลําดับคะแนน ที่ไดจากมากไปหานอย โดยแยกตามตําแหนงและกลุมวิชาที่สมัครและบัญชีรายช่ือ

ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อมีการเลอืกสรรครบกําหนด ๒ ป นับต้ังแตวันประกาศผล 

หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหมในตําแหนงหรอืสาขาเฉพาะวุฒิทางการศึกษา หรอืกลุมวิชาเอก

ที่ซ้ํากันกบัครั้งน้ี ใหประกาศข้ึนบัญชีไวในตําแหนงเฉพาะวุฒิหรือสาขาวิชาเอกที่ซ้ํากันเปนอันยกเลิก 

๙.   การยกเลิกบัญชีผูผานการเลือกสรร 

  ๙.๑ ไดรับการจัดจางไปแลว 

  ๙.๒ ขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงผานเลือกสรร 

  ๙.๓ ไมมารายงานตัวเพือ่รบัการจางภายในวัน เวลาที่กําหนด 

  ๙.๔ ไมอาจเขาปฏิบัติหนาทีร่าชการตามวัน เวลาที่กําหนด 

 ๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

  ๑๐.๑ ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสญัญาจางตามทีโ่รงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณกําหนดการ

เลือกสรรเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสทิธิไดรับการจัดจางครั้งแรก   ใหมารายงานตัวและทําสัญญาจางที่โรงเรียน 

ตลิ่งชันวิทยานุสรณ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จึงเปนหนาที่ของผูผานการเลือกสรรที่ตองรบัทราบประกาศผลการเลอืกสรร สําหรับการ

เรียกตัวผูผานการเลือกสรรในครัง้ตอไป โรงเรียนตลิง่ชันวิทยานุสรณ จะทําเปนหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรร

ตามลําดับที่ที่จะไดรับการจัดจางเปนรายบุคคลดวยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามทีอ่ยูที่ผูสมัครระบุไวในใบสมัคร  

โดยใหเวลาผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันที่ประทับตราของไปรษณียตนทางบน

จดหมายลงทะเบียนทีเ่รียกใหมารายงานตัว 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                                                              

 

                    

(นายสุทน  ทับจาก) 

ผูอํานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

 



 

 

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

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

 

 ประกาศรับสมัคร    ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 

 รับสมัคร    ๓ มิถุนายน  -  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 

 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 ประเมินสมรรถนะ (สอบ)   ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 การจัดทําสญัญาจาง   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ เลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานราชการ 

กลุมงานบริหารท่ัวไป  ตําแหนง ครูผูสอน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  ลงวันท่ี  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

………………………………………………… 

ภาค ก. ความรู ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 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 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.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 ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถ ในการคิดเลข สรปุเหตุผล

เกี่ยวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ  

๒.๒ ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความ การสรุป-ความ 

การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท  

๒.๓ ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรปุหาเหตุผลและ

อุปมาอปุไมย 

 

ภาค  ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๑๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน  

ในเรื่องตอไปน้ี  

๑.๑ หลักการศึกษา  

๑.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

๑.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู  

๑.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

๑.๕ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา  



๑.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๓๐ คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเน้ือหาวิชาเอก  

๓. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัวิชาชีพครู (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. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  

๒. วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน  

๓. บุคลิกภาพ  

๔. การมีปฏิภาณไหวพรบิ  

๕. ความสามารถพิเศษ 

 

 

 


