
 
ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 

  

กำรด ำเนินกำร 
 

วันที่ด ำเนินกำร 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
 

รับสมัคร  
 

ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 
         (ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

             

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  

ภาค ก  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
          - สอบข้อเขียน (100 คะแนน)  
 
ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
          - สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)                
 

 

วันเสาร์ที ่15 ธันวาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป    
 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
 

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง 
 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
......................................... 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 
มาตรา 45 (3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547  ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เพ่ิมเติม 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
511/2559 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

                     1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
ชื่อต ำแหน่ง   ครูผู้สอน 
กลุ่มงำน บริหารทั่วไป 
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ให้ค าแนะน าและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน 
(6) จัดท าแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนและด าเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรำว่ำง จ านวน 5 อัตรา (รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และโรงเรียนที่มี
ต าแหน่งว่างแนบท้ายประกาศ) 

 
/ ค่าตอบแทน ... 
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ค่ำตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลอืกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
    (3)  เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
    (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  

2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
หมำยเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง  
ของราชการส่วนท้องถิ่น  

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
(1)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือทางอ่ืนที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 
 กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิทีไ่ม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณา
นับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้ 

/ ผู้ส าเร็จ... 
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- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไ ม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ที่คุรุสภาออกให้  
และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  

  3. วัน เวลำ และสถำนทีร่บัสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาคาร 6  ชั้น 6  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมือง              
จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ   

4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
    4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังมิได้รับพระราชทานปริญญาบัตร)                               

ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว  ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ภาษาไทย ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้  

และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ฉบับจริงพร้อมส าเนา                 
จ านวน 1 ฉบับ         

4.4 บัตรประจ าตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.                      

ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  จ านวน 1 ฉบับ  ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาล  จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
4.8 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายใน

คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวน 3 รูป 
4.9 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ทั้งนี้ - ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันเปิดรับสมัครสรร
หาและเลือกสรรวันสุดท้าย 

  - ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะไม่ได้รับการพิจารณา
จัดท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร   
            ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   

 
/ อันเกิดจาก... 
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อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับ
สมัคร อันมีผล ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200 บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) และเมื่อได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่การยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรร โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ
เข้าสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียคาธรรมเนียมสอบ 

          5. กำรยื่นใบสมัคร 
      5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8        
และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกตอ้งและครบถ้วน 
      5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย                          
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
      5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สมัคร 

          6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาคาร 6 ชั้น 6        
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http:///www.sesao8.go.th 
           7. หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 7.1 ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) รายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้  
 7.2 ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 8. วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรสรรหำและเลือกสรร 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตาม
ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรดังนี้ 
 

            วัน /เวลา รายการ  คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
    

ภาค ก  ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
         - สอบข้อเขียน    
 

 
100 คะแนน 
   

 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   

 
ภาค ข    ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
            - สอบสัมภาษณ์   
 

 
 
50 คะแนน 
 

 
 

*** ส าหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง     

          
 / 9. เกณฑ์การตัดสิน... 
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9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

โดย เรีย งล าดั บ จากผู้ สอบ ได้ คะแนนรวมทุ กภ าคจาก คะแนนมากไปหาน้ อยตามล าดั บ  แยกตาม 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

กรณีได้คะแนนรวมทกุภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า
และหากได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได ้      

  10. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  
และเลือกสรร  ภายในวันที่  17 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และทางเว็บไซต์ http:///www.sesao8.go.th  ทั้งนี้ จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรไว้เพ่ือจ้างตามล าดับ  กรณีที่มีต าแหน่งว่างในภายหลัง เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

 11. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
 11.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างตามล าดับ ใน
ต าแหน่งสถานศึกษา กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และค่าตอบแทน ตามที่ประกาศนี้ หากผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร ได้รับการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างแล้ว แต่ไม่มาตามก าหนดในการเรียกตัวนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 11.2 การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มาท าสัญญาจ้าง ตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  
โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8      
(ทั้งนี ้ผู้ท าสัญญามีหน้าที่จัดหาผู้ค้ าประกัน ซึ่งเป็นข้าราชการมาค้ าประกันการท าสัญญาจ้าง) 
 11.3 การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีต าแหน่งว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดับที่ได้รับการจ้างเป็นรายบุคคล ด้วยจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 

 12. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

 12.1 ได้รับการจ้างไปแล้ว 
 12.2 ขอสละสิทธิ์การท าสัญญาจ้าง 
 12.3 ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 12.4 ไม่อาจไปปฏิบัติงานตามวันที่ก าหนดได ้

ทั้งนี้  ผู้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ตามข้อ 12.3 และข้อ 12.4  
ไปแล้ว  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาจ
อนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้ 

 

              / 12.5 กรณีตรวจ... 
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 12.5 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามประกาศนี้  ให้ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
         
                                                 (นายจตุรงค์ สุขแก้ว) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กลุ่มสำขำวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก / โรงเรียนที่มีอัตรำว่ำง 
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ต ำแหน่งครูผู้สอน  จ ำนวน 4 อัตรำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 
 

ล ำดับท่ี กลุ่มวิชำ/ สำขำ/วิชำเอก 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

โรงเรียน หมำยเหตุ 

1 ภาษาไทย 1 โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
2 นาฏศิลป์ 1 โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
3 ภาษาอังกฤษ 1 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
4 สังคมศึกษา 1 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
5 พลศึกษา 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  

รวม 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 

1. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย  (จ านวน 1 อัตรา) 
ได้รับคณุวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 การสอนภาษาไทย 
1.3 วิธีสอนภาษาไทย 
1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย 
1.5 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
1.6 วรรณคดีไทย 
1.7 การสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา 
1.8 ไทยคดีศึกษา 
1.9 ไทยศึกษา 
1.10 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
1.11 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
1.12 ภาษาไทยศึกษา 

2. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกนำฏศิลป ์ (จ านวน 1 อัตรา) 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
     2.1 นาฏศิลป์ 
     2.2 นาฏศิลป์ศึกษา  
     2.3 นาฏยศิลป์  
     2.4 นาฏยศิลป์ศึกษา  
     2.5 นาฏศิลป์ไทย  
     2.6 นาฏศิลป์สากล 
     2.7 นาฏยศาสตร์  
     2.8 นาฏศิลป์และการละคร  
     2.9 นาฏศิลป์ไทยศึกษา  
     2.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา 
     2.11 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา  
     2.12 นาฏศิลป์ทั่วไป  

 

 
 



บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ต ำแหน่งครูผู้สอน   
สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 

3. กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ  (จ านวน 1 อัตรา) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
3.1 ภาษาอังกฤษ 
3.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
3.3 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
3.4 วรรณคดีอังกฤษ 
3.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
3.6 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
3.7 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
3.8 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) 
3.9 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
3.10 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3.11 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
3.12 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
3.13 ภาษาอังกฤษศึกษา 
3.14 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร 
3.15 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3.16 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4.กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ  (จ านวน 1 อัตรา) 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
4.1 สังคมศึกษา 
4.2 การสอนสังคมศึกษา 
4.3 ประวัติศาสตร์ 
4.4 ภูมิศาสตร์ 
4.5 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
4.6 สังคมศาสตร์ 
4.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
4.8 สังคมศาสตร์การพัฒนา 
4.9 วัฒนธรรมศึกษา 
4.10 พุทธศาสนา 
4.11 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม 
4.12 นิติศาสตร์ 

 



บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
ที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ต ำแหน่งครูผู้สอน   
สังกดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 

5.กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกพลศึกษำ  (จ านวน 1 อัตรา) 
5.1 พลศึกษา  
5.2 การสอนพลศึกษา  
5.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
5.4 การฝึกและการจัดการกีฬา  
5.5 วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)  
5.6 ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

(แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561) 
......................................................... 

 
 ภำค ก ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 

1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

4.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4.3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.5  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
4.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

5. สมรรถนะวิชาชีพ 
6. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
7. หลักการสอนที่เน้นการสอนคดิวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8. การวิจัยทางการศึกษา 
9. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ภำค ข ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยประเมินจาก 
 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงท่าวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     องค์ประกอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและอำชีพ (ภำค ข)  
โดยกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ / ตัวช้ีวัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 

คะแนน 
พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 10 
คะแนน 

พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง
ท่วงทีวาจาจากการสื่อสาร 

3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 10 
คะแนน 

พิจารณาจากการตอบค าถาม กริยา
ท่าทาง การแสดงออกต่างๆ 

4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 
คะแนน 

พิจารณาจากการประมวลการตอบ
ค าถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบาย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

5 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์ 10 
คะแนน 

พิจารณาจากการตอบค าถามด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ
อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


