
 

 
 

   
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

------------------------- 
 ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล  
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน 
เก่ียวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/2019 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2563  เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ช่ือกลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  

  1.2 ช่ือตําแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป  ตําแหน่งครูผู้สอน 

  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   (1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   (2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   (4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

  1.4 กลุ่มวิชาเอกท่ีรับสมัคร  จํานวน 2 อัตรา 
   1.4.1 วิชาเอกภาษาไทย  จํานวน 1 อัตรา 
    - โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  อําเภอเกาะพะงัน  ตําแหน่งเลขที่ พ311825 
   1.4.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา 
    - โรงเรียนวัดกลาง  อําเภอเกาะสมุย  ตําแหน่งเลขที่ พ311844   

  1.5 คา่ตอบแทน  18,000  บาท / เดือน 

  1.6 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  

  1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งน้ีต้ังแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30 
กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
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 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร 

  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนทอ้งถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง ) 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารบัราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร 
   (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
 

 3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
   (1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)  
   (2) ในวันย่ืนใบสมัคร ให้ผู้สมคัรแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม(สุภาพสตรีสวมกระโปรง) 
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  3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายคร้ังเดียวกัน) จํานวน 3 รูป 
   (2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย  ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (4)  บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (5) ทะเบียนบ้าน   ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
   (6)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  
   (7) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
   (8) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

 ทั้งน้ี เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับไว้ด้วย 
(ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง) 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร 
จํานวน 300 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
  

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภายในวันที่  10 มิถุนายน 2563  ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และหรือทางเว็บไซด์  www.surat1.go.th  
 

 5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะทําการเลือกสรรโดย 
ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะผู้เข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน(ปรนัย) 
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  13 - 14 มิถุนายน 2563  ตามกําหนดการ ดังน้ี 
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วัน/เวลา รายการ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

วิธีการประเมิน 

13 มิถุนายน 2563    
เวลา 09.00 - 10.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  50  คะแนน สอบข้อเขียน 
เวลา 10.30 - 11.30 น. วิชาความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  50  คะแนน สอบข้อเขียน 
    

14 มิถุนายน 2563    
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  50  คะแนน สอบสัมภาษณ ์

 

สําหรบัสถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบ 
 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในแต่ละกลุ่มวิชาเอกท่ีรับสมัคร ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
 

 7. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
  7.1 การประกาศรายชื่อ 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563     ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th   
  7.2 การขึน้บญัชีและการยกเลิกการข้ึนบญัชีผูผ้่านการสรรหาและเลอืกสรร 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกําหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด หรือมี
การประกาศผลการคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   7.2.1 ผู้น้ันได้รบัการจ้างตามตําแหน่ง 
   7.2.2 ผู้น้ันไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
   7.2.3 ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจ้าง 
   7.2.4 บัญชีผู้ผา่นการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   7.2.5 มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
 

 8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  8.1 จะจัดทําสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับที่ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรในแต่ละกลุ่มวิชาเอกตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งอนุมัติงบประมาณแล้ว ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุมัติงบประมาณแต่ละคร้ัง แต่
ไม่เกินคราวละสี่ปี 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผูส้อน  
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่  26 พฤษภาคม 2563 
 2. รับสมคัร       วันที่   2 - 8 มถิุนายน 2563 
        (ในวันและเวลาราชการ)  
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่   10 มิถุนายน 2563 
 4. ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร    วันที่   13 - 14  มิถุนายน 2563 
 5. ประกาศผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่   15  มิถุนายน 2563 
 6. รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้าง    เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. 
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รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2563) 

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร  จํานวน 2 อัตรา 
 

ที่ กลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

จํานวน 
ที่รับสมัคร 

รหัส 
กลุ่มวิชา 

สถานศึกษาที่จะจัดจ้าง 

1 ภาษาไทย 1 01 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อ.เกาะพะงัน 
2 คณิตศาสตร์ 1 02 โรงเรียนวัดกลาง อ.เกาะสมุย 

 
2. รายละเอียด กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

ตําแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
จํานวน 

ที่รับสมัคร 
รหัส 

กลุ่มวิชา 
พนักงานราชการ 

(ครูผู้สอน) 
1. ภาษาไทย 
   (1) ภาษาไทย 
   (2) การสอนภาษาไทย 
   (3) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
   (4) ภาษาและวรรณคดีไทย 
   (5) วรรณคดีไทย 
   (6) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   (7) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
   (8) ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 
   (9) ภาษาไทยธุรกิจ 
   (10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่  
       ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (9) 

1 01 

พนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) 

1. คณิตศาสตร์ 
   (1) คณิตศาสตร์ 
   (2) การสอนคณิตศาสตร์ 
   (3) คณิตศาสตร์ศึกษา 
   (4) การศึกษาคณิตศาสตร์  
   (5) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   (6) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
   (7) คณิตศาสตร์สถิติ 
   (8) สถิติ   
   (9) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่  
       ที่มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (8) 

1 02 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตําแหนง่พนักงานราชการ 

ตําแหน่งครูผูส้อน 
 แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

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

1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  ดังน้ี 
 1.1  ความรอบรู้  ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  สังคม  เศรษฐศาสตร์  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  -  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  -  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   1) กฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแห่งชาติ 
   2) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) กฎหมายเกีย่วกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) กฎหมายเกีย่วกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) กฎหมายเกีย่วกับการคุ้มครองเด็ก 
   6) กฎหมายเกีย่วกับการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ 
 1.2  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา            
ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปน้ี 
  -  วินัยและการรักษาวินัย 
  -  คณุธรรม  จริยธรรม 
  -  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพทางการศึกษา 
  -  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (คะแนน  50  คะแนน) 
  ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  ดังน้ี 
 2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา    ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอน  และการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผูเ้รียน 
  -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเน้ือหากลุ่มวิชา หรือ
ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร 
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3.  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
 ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดย
ประเมินจาก  
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก การตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา 
 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
 3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
 3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคําถาม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาน้ันให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 3.5 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนําไปสู่การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหมแ่ละเจตคติ
และอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ 
 

**************** 
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มาตรการในการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 
ในการรบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

********** 
 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ต้ังจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาสมคัร  
    มีเจล/แอลกอฮอลล์้างมือ และจัดเตรยีมสถานที่รบัสมัคร โดยเว้นระยะห่างตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
2. อนุญาตให้เฉพาะผู้มาสมัคร เข้ามาในบริเวณสถานท่ีรับสมัคร 
3. ใหผู้้สมคัร จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร ไม่อนุญาตให ้
    ผู้มาสมัคร นําสัมภาระและอ่ืน ๆ ที่ไม่จําเป็นในการสมัครมาด้วย 
4. ใหผู้้มาสมัครสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
  

********* 
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