
 

        
 

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

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

 ด้วยโรงเรียนสตรีระนอง  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14   มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในการ
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 1 
อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีระนอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร 
 1.1  ครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
  1.1.1  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
    

ค่าจ้าง    ครอัูตราจ้าง  เดือนละ  13,000  บาท 
ระยะเวลาจ้าง      ตั้งแต่  พ.ค. – 30  ก.ย.  2559 

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุ ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน  

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด  

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  3  ( พ.ศ.  2535 )  มายื่นด้วย 
 



   
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.2.1  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.  หรือ  ก.ค.ศ.  รับรองและก าหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู  ที่  
ออกให้โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

  

3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสตรีระนอง  
ตั้งแต่วันที่  10 – 16  พฤษภาคม  2559  ในเวลา  09.00 น. – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ    

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1  1.5   นิ้ว  โดยถ่ายไม่
เกิน  1  ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  3  รูป 
 (2)  ระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript )  และปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
( กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร )  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร  โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
พร้อมส าเนาอย่างละ 1  ฉบับ 
 (3)  บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา  จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ 
 (4)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 (5)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล   พร้อมถ่าย
ส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 
 (6)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งคุรุสภาเป็นผู้ออกให้  พร้อม
ส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 

3.3  เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนสตรีระนอง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่  17 พฤษภาคม  2559  ณ  ห้อง
ธุรการ  โรงเรียนสตรีระนอง  และทางเว็ปไซน์  http ://www.strn.ac.th 
 
 



 
5.  เกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

50 ทดสอบข้อเขียน 

2.  ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 50 ทดสอบข้อเขียน 
3.  ความสามารถในการปฎิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา 50 การสัมภาษณ์ 

รวมคะแนนทั้งสิน 150  
หมายเหตุ   รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
 

6.  ตารางก าหนดการประเมินสมรรถนะ 
 

วัน เดือน ปี / เวลา สมรรถนะ สถานที ่ หมายเหตุ 
18  พฤษภาคม  2559 

09.00 – 10.30 น. 
 
 

10.30 – 12.00  น.  

สอบข้อเขียน 
-  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
-  ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

ห้องโสตฯ  

18  พฤษภาคม  2559 
13.00 น.  เป็นต้นไป 

ความสามารถในการปฎิบัติงานและ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา(สัมภาษณ์) 

ห้องโสตฯ  

 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการประเมินสมรรถนะครบทุกด้าน 
(2) ได้คะแนนประเมินทุกสมรรถนะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

 การจัดล าดับที่  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้เรียงล าดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมทุก
ภาคจากมากไปหาน้อย   โดยแยกตามกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  กรณีที่มีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนตามความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้
ที่ได้คะแนนความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครูมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนความรอบรู้  ความสามารถ
ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา(สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ล าดับที่ดีกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

 
 
 
 
 
 



 

8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนสตรีระนอง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามกลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ภายในวันที่  23  พฤษภาคม  
2559  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสตรีระนอง  และทางเว็ปไซน์  http ://www.strn.ac.th   
 

9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว  เพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง 
 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามสถานศึกษา  ในวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.
2559 หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการจัดจ้าง 
  
  ประกาศ ณ  วันที่  4  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
     

                                       
    ( นายชวนะ  ค ากล้า ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน   

โรงเรียนสตรีระนอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีระนอง  ลงวันที่ 4  พฤษภาคม  2559) 

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

ก. สมรรถนะความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 

 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู  ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง 

1. ความรอบรู้  ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ 

1.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.

2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
1.5.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  2551 

 

2.  ความสามารถทั่วไป  ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
 2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับ
ใจความ  การสรุปความ  การตีความ  การขยายความ  การเรียงข้อความ  การสะกดค า  การ
แต่งประโยค  และค าศัพท์ 
 2.3  ความสามารถด้านเหตุผล  ให้ทดสอบ โดยการวัดความสามารถในการคิด สรุป
หาเหตุผล  และอุปมาอุปไมย 
 

 3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่อง ต่อไปนี้ 
  3.1  มีวินัยและการรักษาวินัย 
  3.2  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 



  3.3  มาตรฐานวิชาชีพ 
  3.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.5  สมรรถะวิชาชีพ 
   

ข.  สมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 
 1.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ใน
เรื่องต่อไปนี้ 
  1.1  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
  1.3  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    
  1.4  การพัฒนาผู้เรียน   
  1.5  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.6  การวิจัยทางการศึกษา 
  1.7  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาค
ปฎิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  

ค.  ความสามารถในการปฎิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา  โดยวิธีการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 2.  การประกอบคุณความดี 
 3.  บุคลิกภาพ   ท่วงทีวาจา 
 4.  การปฎิภาณไหวพริบ 
 5.  เจตคติและอุดมการณ์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับครูผู้สอน  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

( แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีระนอง  ลงวันที่ 4  พฤษภาคม  2559 ) 
 

ที่ วุฒ/ิสาขาวิชา/วิชาเอก จ านวนต าแหน่งที่
ประกาศรับสมัคร 

หมายเหตุ 

1 ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
(1) คณิตศาสตร์  
(2) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(3) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(4) การสอนคณิตศาสตร์ 
(5) คณิตศาสตร์ศึกษา 

 
1 

ส าหรับผู้สมัคร
สอบแข่งขันที่วุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับ
เงินเดือนตามที่ก าหนด
ในประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   

โรงเรียนสตรีระนอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 
 
1.  ประกาศรบัสมัคร  ภายในวันที่  4  พฤษภาคม  2559 – 16  พฤษภาคม  2559 
2.  รับสมัคร           วันที่  10  พฤษภาคม  2559 – 16  พฤษภาคม  2559 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ         วันที่  17  พฤษภาคม  2559 
4.  ประเมินสมรรถนะ          วันที่  18  พฤษภาคม  2559 
5.  ประกาศผล             วันที่  19  พฤษภาคม  2559 
6.  ท าสัญญาจ้าง           วันที่  23  พฤษภาคม  2559 

 


