
 

 

ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------------------------------- 
ดวยโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ ต.หนองใหญ อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา  เขต 28  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 วรรคหน่ึง และขอ 11 วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไข 
การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และ 
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
1. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

1.1 กลุมงาน บริหารงานทั่วไป 
1.2 ชื่อตําแหนง  ครูผูสอน กลุมสาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร 
1.3 คาตอบแทน  เดือนละ  18,000   บาท 
1.4 ตําแหนงวาง  จํานวน  1 อัตรา 
1.5 สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
1.6 ระยะเวลาการจาง  ใหเปนไปตามสัญญาจาง 
1.7 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 

1.3.1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธ ี
       ที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.3.2จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม   หลักสูตร 
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
1.3.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมพัฒนาผูเรยีนตาม  
        ศักยภาพ 
1.3.6 ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.3.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให  
       มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.3.8 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ( หมวด 1 ขอ 8 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  

 พ.ศ.2547) 
1. มีสัญชาติไทย 

          2. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 
     3.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           4.ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏบิัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม  
                   สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535               
      5.ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 



      6.ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต  
                  เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     

     7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
      8. ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
      9. ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  
                   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น 
     10. มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
คุณวุฒิที่ใชสําหรับการคัดเลือกตองเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที ่ก.ค.ศ. กําหนด       

ใหเปนคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาหรือวิชาเอกตรงตามกลุมวิชาที่ระบุไวในประกาศ  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
3. การรับสมัคร  

3.1. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร   ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  
ที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ  ระหวางวันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 
เวลา 08.30 - 16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ   
 3.2. หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
    1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว เปนรูปถายคราวเดียวกัน ซึง่ถายไมเกิน 
6 เดือน จํานวน 3 รูป 
            2.  คุณวุฒิการศึกษา  เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจ
กอนวันปดรับสมัคร 
  3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
  4. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
  5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิแทน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งออกโดยคุรุสภา   จํานวน 1 ฉบับ 
  6. ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน  1  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549  จํานวน 1 ฉบับ 
           7.  หลักฐานอ่ืน เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม
ตรงกัน)  พรอมสําเนาภาพถาย  อยางละ   1  ฉบับ 
  8. แฟมสะสมผลงาน (ถามี)    

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร 
พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธเิขารบัการคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูนั้นจะเรียกรอง
สิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
 
 



4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ   
 โรงเรียนจะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันที่   27 มกราคม  พ.ศ.  2559   ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ  และ เว็บไซดโรงเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ  
http://www.wku.ac.th/ หรือเว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)  
www.mskyt28.info/ หรือ เพจบุค https://www.facebook.com/wichakanwku 
5.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
         ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดานตาง ๆ ในวันที่  28  มกราคม  2559  ตามรายละเอียด 
หลักสูตรแนบทายประกาศนี ้
6.วัน เวลา และสถานท่ีเขารับการประเมินสมรรถนะ 
 6.1 วันและเวลาในการสอบ 
วัน   เดือน  ป เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
28 ม.ค. 59 09.00-12.00 น. สมรรถนะท่ี 1  

- ดานความรูความสามารถ
ทั่วไป 

- ดานความรูดานวิชาการศึกษา
หรือวิชาชีพคร ู

- วิชาเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 
50 

คะแนน 
 
 

100 
คะแนน 

การสอบ
ขอเขียน 

 
 
 

ขอเขียนและ
ปฏิบัต ิ

 13.00 น. เปนตนไป สมรรถนะท่ี 2 
ความรูความสามารถทั่วไป ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 

 
50 

 
สัมภาษณ 

 
 6.2 สถานท่ีสอบ  สอบที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ  ตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
7. เกณฑการตัดสิน 
  ผูเขารับการเลือกสรร  จะตองไดรับการประเมินสมรรถนะครบทุกดาน และไดรับคะแนนประเมินทุก
สมรรถนะรวมกัน ไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับผูที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย หากคะแนน
เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนน 
ในสมรรถนะที่ 2 มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวกอน เปนผูที ่
อยูในลําดับที่สูงกวา การจัดจางจะเปนไปตามลําดับ 
 7.2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร มีกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการรับ
สมัครครั้งใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน ในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกหรือกลุมวิชาเอก ที่ตรงกับประกาศรับ
สมัครใหม  เปนอันยกเลิกตั้งแตประกาศรบัสมัครใหม 
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   8.1โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ตามลําดับคะแนนที่สอบได  เรียงลําดับ
จากผูที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ภายในวันที่ 29  มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 

8.2 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร มีกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการรับ
สมัครครั้งใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน ในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกหรือกลุมวิชาเอก ที่ตรงกับประกาศรับ
สมัครใหม  เปนอันยกเลิกตั้งแตประกาศรบัสมัครใหม 

 



9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 9.1.  การเรียกตัวผูผานการคัดเลือก ในครั้งแรก  ใหถือวาประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเรียกตัว
ผูมีสิทธิไดรับการจาง  จํานวน  1  อัตรา  ผูที่ผานการคัดเลือก ในลําดับที่ 1 ใหมารายงานตัว และทําสญัญาจาง 
ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภในวันที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 9.2. หากผูผานการเลือกสรรไมไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือวาผูน้ันสละสิทธิ์ในการเขา
รับการจัดจางเปนพนักงานราชการ และโรงเรียนจะเรียกผูผานการเลือกสรรในลําดับถัดไป 
 9.3 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง  ตามที่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภกําหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2559    

 

       

     (นายพลพัทธชัย  งามแสง)                                                                                  
ผูอํานวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ 

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ ลงวันที่ 18  มกราคม 2559) 

สมรรถนะที่ 1  

 หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ 

ความรูความสามารถท่ัวไป   ( 50 คะแนน ) 

1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  เหตุการณปจจุบัน   

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

3. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

4. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ความรูวิชาการศึกษาหรือวิชาครูและวิชาชีพสําหรับตําแหนง  ( 100  คะแนน) 

1. หลักการศึกษา 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู 

3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

4. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

5. การวัดผลประเมินผลการศึกษา 

6. ความรูวิชาการในวิชาเอกที่รับสมัคร 

สมรรถนะที่ 2   ( 50  คะแนน) 

 ประเมินคุณลักษณะบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

บุคลิกภาพ ไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป  

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 

 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายแหต ุ

1 ประกาศรับสมัคร     18 มกราคม  พ.ศ. 2559  

2 รับสมัคร     23 – 26  มกราคม  พ.ศ. 2559  

3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร     27  มกราคม  พ.ศ. 2559  

4 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ     28  มกราคม  พ.ศ. 2559  

5 ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร     29  มกราคม  พ.ศ. 2559  

6 รายงานตัว     1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  

7 จัดทําสัญญาจางที่โรงเรียน     1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครสอบพนักงานราชการท่ัวไป 
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. ช่ือ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….……………….. 

สัญชาติ ………………………….…… เช้ือชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..……………… 
๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ป 
๓. เกิดท่ีตําบล ………………………..………… อําเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ……………………………….. 
๔. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………….…………………………………. 

ออก  ณ  สํานักงาน ……………………………………. เมื่อวันท่ี ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..…. 
๕. ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ตําบล ………………………………….…… 

อําเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอรโทร………………………….. 
๖. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ป พ.ศ…………………… 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………….……..…….. วิชาเอก ………………............................…………….. 
ความรู ความสารถพิเศษคือ ……………………………………………………………………………………………………….. 
..................................................................................................................................................................... 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
ทําเนาทะเบียนบาน   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ใบรับรองแพทย   
อื่น ๆ .............................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้ถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือผูสมัคร …………………………………………….. 
           (……………………………………………) 
                วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว 
ถูกตอง 
 
                                           ผูรับสมัคร 
         (……….……………………………) 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
                    คุณสมบัติถูกตอง 
                      
                     (นายอภิชาติ   ดวงสีดา) 
                        รองผูอํานวยการ 
 
                    อนุมัติการรับสมัคร 
                    ไมอนุมัติการรับสมัคร 
               
                 (นายพลพัทธชัย  งามแสง) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ 

 

      เลขประจําตัวสอบ



 

 


