
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกุดชุมวทิยาคม 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการท่ัวไป 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  เขต 28  ครัง้ที ่1/2558 

----------------------- 
  ด้วยโรงเรียนกุดชุมวทิยาคม ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพ่ือจัดจา้งเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุ่มงานและการดักรอบ
อตัรากําลังพนักงานราชการลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2547  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ที่ 1626/2551  เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ลงวันที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 
2551  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนกุดชมุวิทยาคม สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  โดยมรีายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 
1. ชื่อตําแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ช่ือตําแหน่ง ตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
     (1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
     (4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดแูลช่วยเหลอืผู้เรยีน 
     (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
     (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 อตัราว่าง  จํานวน  1  อตัรา ในสาขาหรือวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   

 1.4 ค่าตอบแทน  18,000 บาท/เดอืน  และค่าครองชีพ  ………-………  บาท/เดือน   
1.5 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
1.6 ระยะเวลาจ้าง   ตั้งแต่  15  พฤษภาคม  2558  -  15  พฤษภาคม  2559 

2.  คณุสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
         (1) มีสญัชาติไทย 
         (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า  18  ป ี
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         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535               
         (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
         (6) ไม่เป็นผู้เคยตอ้งรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม      
         (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 
         (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลกูจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่  
         (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปน็คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ครูผู้ช่วยในสาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
         (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครตูามพระราชบัญญตัิสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กําหนด 
และตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
3. การรับสมัคร  
    3.1. วนั เวลาและสถานที่รับสมัคร    
           ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ทีโ่รงเรียนกุดชมุวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28     ระหว่างวันที่  30  เมษายน   พ.ศ. 2558    ถึง วันที ่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   เวลา 
08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันเวลาราชการ )    
    3.2. หลกัฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         (1). รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1× 1.5 น้ิว  เป็นรูปถา่ยคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน   
6  เดอืน   จํานวน 3 รูป 
         (2). ปริญญาบัตร หรือหนังสอืรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มวีุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งทีส่มัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายจํานวน 1 ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้
อนุมตัิจากผูม้ีอาํนาจภายในวันปิดรับสมคัร 
      (3). บัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มสําเนาภาพถ่ายจํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  
         (4) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่ายจํานวน 1  ฉบับ  ทั้งน้ี  ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอ้งและลงชื่อกํากับด้วย 
         (5). ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549 
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         (6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ฉบับจริง
พร้อมสําเนาภาพถ่ายจํานวน 1 ฉบับ 
         (7) หลกัฐานอื่น เช่น  ใบสําคัญการเปลี่ยนชือ่ตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่
ตรงกัน)  พร้อมสําเนาภาพถ่าย  อย่างละ  1  ฉบับ 
    3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พรอ้มทั้ง
ย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกตอ้งครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ  หรอืวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทําให้ผูส้มัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรร 
หาและเลอืกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับ
ผู้น้ัน  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น  
4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
         โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน คนละ  200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไมค่ืนไม่ว่ากรณีใดๆยกเว้นการยกเลิกการสอบแข่งขันในครัง้น้ีเท่าน้ัน 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวนัเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
         โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 28  จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภาค ก  ภายในวันที่   7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558    
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  และเว็บไซตโ์รงเรียนกุดชุมวิทยาคม www.schoolkc.ac.th และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
www.kutchum.wordpress.com 
6. หลกัสูตรและวิธกีารสรรหาและเลือกสรร 
       ผูส้มัครตอ้งได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามหลักสตูรการคดัเลอืกบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปแนบท้ายประกาศน้ี  ดังตอ่ไปนี ้
ภาค ก  ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรูค้วามเข้าใจวิชาชีพครู 
         (100 คะแนน) 
       1.ความรอบรู้                                               คะแนน    25  คะแนน 
       2. ความสามารถทั่วไป                                    คะแนน    25  คะแนน                       
       3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา        คะแนน    25  คะแนน       โดยวิธีสอบข้อเขียน 
       4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพครู                คะแนน    25  คะแนน 
ภาค ข  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง                       คะแนน  50  คะแนน          โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์
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7.เกณฑก์ารตัดสิน 
         ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะตอ้งเป็นผูท้ี่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะภาค ก. และ ภาค ข. รวมกนัไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดบัจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ตามลําดับ 
8.การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
         โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรไดต้ามลําดับคะแนนที่สอบได้ตามข้อ 7 ภายใน
วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   เวลา 16.30 น.  ณ  โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม และเว็บไซตโ์รงเรียนกุดชมุวิทยาคม 
www.schoolkc.ac.th และกลุ่มบริหารงานบุคคล www.kutchum.wordpress.com โดยจะเรียงลําดับจากผู้ไดค้ะแนน
รวมทุกภาคจากลําดับคะแนนมากไปหาน้อยตามลําดับ 
         ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับ
ท่ีดีกว่า หากไดค้ะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับทีด่ีกว่า หากได้คะแนนที่
เท่ากันอีกให้ผูส้มัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 
9. การขึ้นบัญชีผูผ้่านการเลือกสรร 
         โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะขึ้นบัญชีผูผ้า่นการเลือกสรรได้
โดยบัญชีรายชือ่ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมือ่เลือกสรรครบกําหนดเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วนัประกาศขึ้นบัญชี
หรือมีการประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่ทีม่ีลักษณะเดียวกันน้ีใหมแ่ล้วแต่กรณ ี
10.การเรียกตัวผู้ผ่านการเลอืกสรรให้มารายงานตัว 
         1.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตวัเพ่ือทําสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถอืว่าประกาศข้ึนบัญชผีู้ผา่นการ
เลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผูม้ีสิทธิไดรั้บการจัดทําสัญญาจ้าง    
         2.  สําหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลอืกสรรไดท่ี้ขึ้นบัญชีไว้มารับการจัดทําสญัญาจ้างคร้ังต่อไป หากมีตําแหน่งว่าง 
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จะมหีนังสือเรียกตวัโดยวิธีส่งจดหมาย ลงทะเบยีนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงาน
ตัวไม่น้อยกว่า  15  วัน 
11. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร  
         ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับที ่1 จะตอ้งมาทําสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ภายในวันที่ 15   พฤษภาคม 
พ.ศ.  2558  
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  23   เมษายน พ.ศ. 2558   
 
  
 
                                                      (นายไตรสรณ์  สุวพงษ์) 
                                               ผู้อาํนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
 



 
หลักสตูรการคดัเลอืกเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ครั้งที่  1/2558 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนกุดชมุวิทยาคม ลงวันที่  23  เมษายน  2558) 
…………………………………………….. 

 
ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัวชิาการศึกษาและความรู้ความเข้าใจวชิาชีพครู 
          (คะแนนเต็ม  150  คะแนน) 
         ใหท้ดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิชาชีพครู ด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคํานึงถึงระดบัความรู้ความสามารถทีต่้องการของตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานตําแหน่ง ดังน้ี 
         1.ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม  25 คะแนน) ให้ทดสอบในเรือ่งตอ่ไปน้ี 
              1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และเหตกุารณ์ปัจจุบัน 
              1.2 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
              1.3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
              1.4 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
              1.5 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
                   5.1.1 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
                   5.1.2 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
                   5.1.3 พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
                   5.1.4 พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                   5.1.5 พระราชบัญญัตคุ้ิมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
                   5.1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
                   5.1.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที ่
         2.ความสามารถท่ัวไป (คะแนน 25  คะแนน) ใหท้ดสอบในเรื่องต่อไปนี ้
              2.1 ความรู้ความสามารถด้านตวัเลข ใหท้ดสอบโดยการวดัความสามารถในการคิดเลข สรปุเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
              2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรปุความการตีความ 
การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยคและคําศัพท์ 
              2.3 ความสามารถด้านเหตผุล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคดิสรุปหาเหตุผลและอุปมาอปุไมย 
 
 



         3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนใน
เรื่องตอ่ไปนี ้
              3.1 หลักการศึกษา 
              3.2 หลักสตูรและการพัฒนาหลักสตูร 
              3.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
              3.4 จติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
              3.5 สือ่และนวัตกรรมการศึกษา 
              3.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี ้
              4.1 เจตคติตอ่วิชาชีพ 
              4.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
              4.3 คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม 
              4.4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย 
              4.5 ความเป็นพลเมืองด ี
              4.6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
              4.7 การทํางานร่วมกับผู้อื่น 
              4.8 ความคิดสร้างสรรค์ตอ่วิชาชีพ 
              4.9 การจัดการความรู้ 
              4.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ภาค ข. ภาคความเหมาะสมของบุคคล (คะแนน  50 คะแนน) 
         ให้ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังตอ่ไปนี ้
              1. ประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศกึษา 
              2. บุคลิกภาพ 
              3. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
              4. การมีปฏิสัมพันธ์ 
              5. เจตคต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการเลือกสรรบคุคลเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 28 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ
1 ประกาศรับสมคัร 23-29  เมษายน  พ.ศ. 2558  
2 รับสมัคร 30 เม.ย. – 6 พ.ค.  พ.ศ. 2558  
3 ประกาศรายชือ่ผูม้ีสิทธิ์เข้ารบัการเลือกสรร 7  พ.ค.  พ.ศ. 2558  
4 สอบขอ้เขียน สอบสมัภาษณ์ 10  พ.ค.  พ.ศ. 2558  
5 ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการเลือกสรร 11  พ.ค.  พ.ศ. 2558  
6 รายงานตัว 15  พ.ค.  พ.ศ. 2558  
7 จัดทําสญัญาจ้างที่โรงเรียน 15  พ.ค.  พ.ศ. 2558  

 
 
 

 


