
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

**************************************************************** 
 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40  มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน  จ ำนวน 9 อัตรำ  

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และ
หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกำศคณะกรรมกำรบริหำรรำชหำร เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 
2552 และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 เรื่อง
แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักง ำคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2559 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511/2559 เรื่องมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 
28 กันยำยน พ.ศ. 2559 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
ต ำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงาน บริหำรทั่วไป 
1.2 ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน 
1.3 วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ ำนวน 9 อัตรำ 
  1) โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี   วิชำเอกคณิตศำสตร์ 
  2) โรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม  วิชำเอกคณิตศำสตร์ 
  3) โรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม  วิชำเอกคณิตศำสตร์ 
  4) โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม  วิชำเอกดนตรีศึกษำ 
  5) โรงเรียนวังโป่งศึกษำ   วิชำเอกพลศึกษำ 
  6) โรงเรียนเพชรละครวิทยำ  วิชำเอกสังคมศึกษำ 
  7) โรงเรียนผำแดงวิทยำคม  วิชำเอกฟิสิกส์ 
  8) โรงเรียนเมืองศรีเทพ   วิชำเอกนำฏศิลป์ 
  9) โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์  วิชำเอกกำรบัญชี 
1.4 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน   
    ด้วยวิธีที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

/1.5 ค่ำตอบแทน... 
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  1.5 ค่าตอบแทน    18,000 บำท 
  1.6 สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
  1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2560 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา 
และเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
          ผูส้มัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้    

1) มีสัญชำติไทย   
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18  ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือ 

              จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย 
                ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ 
     ในพรรคกำรเมือง 

6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ 
               ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือ 
               ควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน 
               อ่ืนของรัฐ 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
      และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ 

2) มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ   
    ตรงตำมวิชำเอกที่เปิดรับสมัคร 

 3. การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม 2559 ถึง  
8 พฤศจิกำยน 2559 ในวันและเวลำรำชกำร 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
   1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ      จ ำนวน 3 รูป 
         ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   
   2) ส ำเนำปริญญำบัตร           จ ำนวน 1 ฉบับ  
 
 

/3) ส ำเนำระเบียน... 
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3) ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ        จ ำนวน 1 ฉบับ 
   ตรงกับต ำแหน่งที่สมัครโดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและ 
   ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร   

 4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน          จ ำนวน 1 ฉบับ 
 5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          จ ำนวน 1 ฉบับ 

   6) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู         จ ำนวน 1 ฉบับ 
        หรือใบอนุญำตประกอบกำรสอนของคุรุสภำ (ถ้ำมี) 
   7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและ       จ ำนวน 1 ฉบับ 
       แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2535) 
   8) ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ –นำมสกุล        จ ำนวน 1 ฉบับ 

    (ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) 
ทั้งนี้หลักฐำนตำมข้อ (2)-(8) ให้น ำต้นฉบับจริงมำเพ่ือตรวจสอบและรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้

ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

             ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรง
ตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำร
รับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ

และเลือกสรร ภำยในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 40 และทำงเว็บไซต์ www.sec40.go.th 

5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  5.1 ภาค ก ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 1๕๐ คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        5.1.๑ ควำมรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
        ๑) สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
        ๒) นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
        ๓) วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
        ๔) กฎหมำย (พระรำชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
  พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

/- พระรำชบัญญัติ... 
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    - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    - พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
    - พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ.2551 
    - กฎหมำยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส่วนรำชกำร 
        5.1.2 ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  

๑) ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข  โดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุป 
    เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำงๆ 
๒) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย โดยกำรวัดควำมเข้ำใจภำษำ กำรอ่ำนจับ 
    ใจควำม กำรสรุปควำม กำรตีควำม กำรขยำยควำม กำรเรียงควำม  
    กำรสะกดค ำ กำรแต่งประโยคและค ำศัพท์ 
๓) ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล โดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปหำเหตุผล    
    และอุปมำอุปไมย 

5.1.3 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู               
         (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

๑) วินัยและกำรรักษำวินัย 
๒) คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม 
๓) มำตรฐำนวิชำชีพ 
4) จรรยำบรรณวิชำชีพ 
5) สมรรถนะวิชำชีพ 

  5.2 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (10๐ คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้ 
        5.2.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
        ๑) หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
        ๒) กำรจัดกำรเรียนรู้ 
        ๓) จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
        ๔) กำรพัฒนำผู้เรียน 
        5) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
        6) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
        7) สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
        8) กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
        5.2.2 ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

    โดยกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับควำมรู้ในกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำเอก 
  5.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ในเรื่องต่อไปนี้ 

      โดยกำรสัมภำษณ์ ประเมินจำก 
        5.3.๑ ประวัติส่วนตัว และกำรศึกษำ 
        5.3.2 กำรประกอบคุณงำมควำมดี 
        5.3.3 บุคลิก ท่วงทีวำจำ 
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      5.3.4 กำรมีปฏิภำณไหวพริบ 
        5.3.5 เจตคติและอุดมกำรณ์   

6. วันสรรหาและเลือกสรร 
 จะท ำกำรสรรหำและเลือกสรร ตำมรำยละเอียดก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร ตำม

ก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบ 
โดยเรียงล ำดับจำกผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภำค จำกผู้ได้คะแนนมำกไปหำน้อย แยกตำมสำขำ/วิชำเอก กรณีที่
ได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ กรณีที่คะแนนภำค ข เท่ำกัน 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก มำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำค ก เท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับฉลำกโดย
คณะกรรมกำร 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรร ภำยในวันที่ 14 พฤศจิกำยน ๒๕๕9 ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๐ และทำงเว็บไซต์ www.sec40.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เป็น
เวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชี 

 9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
  1. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่ำประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำร
สรรหำและเลือกสรรเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำง จ ำนวน 9 อัตรำ ตำมต ำแหน่งกลุ่มงำน และ
รำยละเอียดกำรจ้ำงตำมประกำศให้ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในล ำดับที่ 1 ของแต่ละวิชำเอก มำรำยงำน
ตัว ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 
2559 เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป 
  2. กำรเรียกตัวครั้งต่อไปหำกมีต ำแหน่งว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
จะเรียกตัวเรียงตำมล ำดับที่ในประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร โดยวิธีส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับตำมที่
อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
  3. กำรยกเลิกผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร 
   3.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจัดจ้ำง 
   3.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
   3.3 ผู้นั้นไม่อำจมำท ำสัญญำจ้ำงได้ตำมก ำหนด 
   3.4 กรณีตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 จะยกเลิกสัญญำจ้ำงและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
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 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในล ำดับที่ 1 ของแต่ละวิชำเอก จะต้องมำท ำสัญญำจ้ำง 
ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 
เวลำ 08.30 น.  

 จึงประกำศมำให้ทรำบด้วยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ  วันที่  26  ตุลำคม  พ.ศ. 2559 
 
                                              
 
                  (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 

ก าหนดการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ด าเนินการ 

๑. ประกำศรับสมัคร วันที่  26 – 30 ตุลำคม 2559 สพม.๔๐ และเว็บไซต์ 
http://www.sec40.go.th 

๒. รับสมัคร วันที่ 31 ตุลำคม – 8 
พฤศจิกำยน 2559 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
สพม.๔๐ 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภำยในวันที่  
9 พฤศจิกำยน 2559 

สพม.๔๐ และเว็บไซต์ 
http://www.sec40.go.th 

๔. ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือก 
     ภำค ก. ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถ
ทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพ
คร ู
     ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะต ำแหน่ง 
     ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับวิชำชีพ 

 
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
 
 
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 
เวลำ 13.30 – 15.30 น. 
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 

 
 

5. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่  
14 พฤศจิกำยน 2559 

สพม. ๔๐ และเว็บไซต์ 
http://www.sec40.go.th 
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