
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
................................................................... 

 
        ด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลง
วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551 สั่ง ณ วันท่ี 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ตําแหน่ง  ครูผู้สอน  กลุ่มงาน บริหารงานท่ัวไป  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิส์มัคร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
            1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

   3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546  

   4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
            1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิอุตสาหกรรมศิลป์หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกช่ือ 

อย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ขอและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   ตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ในวัน
และเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6 เดือน   

(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  1.5 x 1 นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
       2.    สําเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือระเบียบการแสดงผลการเรียน  หนังสือ
รับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า  “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”  จํานวน  1  ฉบับ  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 

3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    4.  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยา่งละ  1  ฉบับ 



 

      5.   หนังสือรับรอง
6.   หนังสือรับรองการผ่านงาน  
7.   ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกไม่เกิน  

ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วยทุกฉบับ
3.3 เง่ือนไขในการสมัคร

               ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการไ
นี้เป็นโมฆะ สําหรับผู้นั้น 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด วัน เวลา  สถานท่ี
สมรรถนะ 

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันท่ี 4 มกราคม 2559  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน

แนบท้ายประกาศ 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
     การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการ

ประเมินตามเกณฑ์แต่ละภาค  ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ  
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรห
สอบ  ดังนี ้
       ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า
หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน  
ภาคความรู้ เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนน
คุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน  ให้พิจารณาลําดับก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
     โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ตามลําดับคะแนน ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เลือกสรร   ครบกําหนด  6 เดือน  นับแต่วันข้ึนบัญชี 
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
      ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทําสัญญา

มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
 9.  สิทธิประโยชน์  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 

 

หนังสือรับรองวุฒจิาก ก.ค.ศ. 
หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี) 
ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกไม่เกิน  1  เดือน 

ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วยทุกฉบับ
เง่ือนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ

ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้ง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด วัน เวลา  สถานท่ี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  31 ธันวาคม 
 ณ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียด

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการ
ประเมินตามเกณฑ์แต่ละภาค  ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ  60  และรวมทุกภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลําดับท่ี จากคะแนน

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า
หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน    ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  
ภาคความรู้ เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนน
คุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน  ให้พิจารณาลําดับก่อนหลังในการสมัคร 

การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
เชียงแสนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

เชียงแสนวิทยาคม  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเม่ื
เดือน  นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงาน

การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เชียงแสนวิทยาคม   
เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม 2558 

         (นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ
          ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วยทุกฉบับ 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก

พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ

ด้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้ง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด วัน เวลา  สถานท่ี ในการประเมิน 

ธันวาคม 2558 และจะประเมิน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ท่ีจะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการ
60  โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้

าได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลําดับท่ี จากคะแนน

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า   
ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนน

ภาคความรู้ เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนน

 
อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี 5 มกราคม 2559 

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเม่ือสรรหาและ
สมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงาน

เชียงแสนวิทยาคม กําหนดในวันท่ี 6 

เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 

คเณศ   พงศ์สุวรรณ) 
เชียงแสนวิทยาคม 



 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

______________________________________ 
 

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  กําหนดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ  จํานวน    
1  อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 
 1.    พนักงานราชการประเภทท่ัวไป   (ชื่อตําแหน่ง  ลักษณะงาน) 
   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
   ช่ือตําแหน่ง   ครูผู้สอน 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 วุฒิอุตสาหกรรมศิลป์หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึง ก.ค.ศ.รับรอง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลังหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2.          ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
  1. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  2. มีทักษะปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา 
  2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  3. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ค่าตอบแทน  18,000 บาท 
  ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่วันท่ี  6 มกราคม  - 31 มีนาคม 2559 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
วัน เวลา สมรรถะ คะแนนเต็ม 

4 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 น.-11.30 น. 

ภาค ก  
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้เฉพาะตําแหน่ง   

 
50 คะแนน 

4 มกราคม 2559 
เวลา 13.00 น.-15.00 น. 

ภาค ข  
1. ประเมินทักษะความสามารถทางด้านการสอน    (30 คะแนน)                                            
2. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  (20 คะแนน) 

                                                

50 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 
 

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



 
 

 
 

ใบสมัครสอบพนักงานราชการท่ัวไป 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

---------------------------------------- 
๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 

๒. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ป ี

๓. เกิดท่ีตําบล ……………………… อําเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 

๔. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 
ออก  ณ  สํานักงาน …………………………. เม่ือวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 

๕. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ตําบล …………………………… 
อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 

๖. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
               � สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ ์

� สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 

� ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) � รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

� สําเนาทะเบียนบ้าน   � สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

� ใบรับรองแพทย์   � หนังสือรับรองการผ่านงาน 

� อ่ืน ๆ .................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 

      วันท่ี …………………………………………….. 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
               ขาดคุณสมบตัิ เพราะ ………………………………. 
               คุณสมบัติถูกต้อง 
                   ……………………………………… 
                   (……………………………………) 

 
 

 

 

เลขประจําตัวสอบ......... 


