
 

 
 

   
ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

------------------------- 
 ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 511/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 
เกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/4608 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2565  เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

  1.1 ช่ือกลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป  

  1.2 ช่ือตำแหน่ง  พนักงานราชการท่ัวไป  ตำแหน่งครูผู้สอน 

  1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วย
วิธกีารท่ีหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   (2) จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

  1.4 กลุ่มวิชาเอกท่ีรับสมัคร  จำนวน 3 อัตรา 
   1.4.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา 
    - โรงเรียนบ้านไสใน  อำเภอกาญจนดิษฐ์  ตำแหน่งเลขท่ี พ311825 
   1.4.2 วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา 
    - โรงเรียนวัดพ่วง  อำเภอกาญจนดิษฐ์  ตำแหน่งเลขท่ี พ315632  
   1.4.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา 
    - โรงเรียนวัดนอก  อำเภอดอนสัก  ตำแหน่งเลขท่ี พ315650   
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  1.5 ค่าตอบแทน  18,000  บาท / เดือน 

  1.6 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  

  1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ท้ังนี้ต้ังแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี  30 
กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร 

  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
   เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทำสัญญาจ้าง ) 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างท่ีรับสมัคร 
   (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน และยังไม่หมดอายุ นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
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 3.  การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร 
   (1) ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ช้ัน 2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ระหว่างวันท่ี 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)  
   (2) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม (สุภาพสตรีสวม
กระโปรง) 

  3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จำนวน 3 รูป 
   (2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
   (3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)  ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
   (4)  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
   (5) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 
   (6)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีการสอน ท่ียังไม่หมดอายุ  ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด  
   (7) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส  (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (กรณีช่ือ- นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 

 ท้ังนี้ เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกำกับไว้ด้วย  

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร 
จำนวน 200 บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ และค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะไม่คืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

  3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมี
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ผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ 
  

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และทาง
เว็บไซต์  www.surat1.go.th  ดังนี้ 
  1)  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน)  ภายในวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2565  
  2)  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์)  ภายในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 
 

 5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ 
โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
  5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   

(รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้) 

 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 (สอบข้อเขียน) และเม่ือผ่านการเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 1 (สอบข้อเขียน) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป 
 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
  6.1 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ท่ี
สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  6.2 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.surat1.go.th/
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 7. วันและเวลาในการสรรหาและเลือกสรร 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะทำการสรรหาและเลือกสรร
โดยการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ ดังนี้ 
 

วัน/เวลา รายการ 
คะแนนเต็ม 
150 คะแนน 

วิธีการประเมิน 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565    
เวลา 09.00 - 10.00 น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  50  คะแนน สอบข้อเขียน(ปรนัย) 
เวลา 11.00 - 12.00 น. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  50  คะแนน สอบข้อเขียน(ปรนัย) 
    
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565    
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  50  คะแนน สอบสัมภาษณ์ 

 
  

 สำหรับสถานท่ีประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) และหรือประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
(สอบสัมภาษณ์) จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้ง 
 

 8. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ภายใน วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565     ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และทางเว็บไซต์  www.surat1.go.th   
  8.1 การประกาศรายช่ือ 
   8.1.1 จำแนกตามตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
   8.1.2 บัญชีรายช่ือแต่ละตำแหน่ง จะเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ี
ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
กรณีคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  หากได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้เลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
  8.2 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
หรือส้ินสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมี
การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

http://www.surat1.go.th/


"' "' 
4) UqJ~~~1tJnTH1~~vt1ihJ'1~~:::v:::Lla1m~~'UUty~ 

5} ilrn~thtm~uu{y;i~~1'Um~m-rn1~Lihm~tn tufi1u.vtti~~mnu,J~ lw.l~1 
6) tl~1nf1"li'ewVi~~~~ 1 'Ufl1Vvt"'·:d1eJtiuil~w~l.I'U~1~Jbiju 1 U\Jl111L~€l'U 1 ~ LLa:::vt~€l1l.l ::J 'U • 

ol""...., d 1 ~ ~ ~ "" ,.J "' "" ..1 1!"1 .I "' "' .8 uUU\Jl\Jl11JL.:!€l'U ~fl1~~U~11~~mW~~mWvt'U.:!'VI~€l'VIa1VmW\Jl11l'VI~:::tll~'Uu~:::mfli~U~11~~'U 

6 

QJ 0 4.1 Sol ~ t.fQ./ 4 o QJ c:J .:J I 4 

9.1 ~:::~~'V11~tyqJ1~1.:!~ ~~~um~~~~vt1u.a:::La€ln~~~\Jl11lal~U'VI'VIe.J 1'Urn~~~~vt1LLa:::La€ln~~~ 
'I I 0 I 0 0 I I ...~.I "' "' "" ..s "' ~ ~ .!1 b'ULL\Jla:::\Jl1LL'VI'U.:! \Jl111~1'U1'U\Jl1LL'VI'U'Il1-:!'Vlu~:::mfli~U~11~~ L11€l~1'Un~1'U~W:::m~11fl1~fl1~1"1n'l!f1~'U'W'U~1'U ... 
LL~.:!€l'4,m.:~utl-st111WLL6l'l ~~;i 1~LU'ULU\Jl111L~€l'UL"llfl1"S€l'4Wl.:!Utl~t~.nwu.~a:::~f.:~ U.\JlbiLnu~~1lat~tJ 

9.2 m~vi1~qjty1~1-:J 

9.2.1 vi1~'Y'Y1~1.:~~~1um~~nvt1LLa:::L~€ln~~~~#.:~u. ~n \Jl111~1~umuucy~~~v~€l 
eJ~1'U rn~~~~vt1u.a::: L~€1 n~~~u.~ a:::fi 1 u. vtt.i.:~ \Jl11llii1'U1'U eJ\Jl~1i1-:~~tl-s::: n 1flli'u~l!~~ 1 iii 
'U 

_.S V '!I V 't :. I 1•1 ... OV !I ... ,!": 0 V .,j .,j.f V !!M !'\" 
9.2.2 n1\111\Jfl1'H l eJMI'h 'Ufli1~Pitl u~~2J\II'U~ntll 1f:.ln"1"12Jfl1s;'t'U'VI'VI,'U'Ufll'l n ~"f:J 

'V11~~~vt111Va.:~'VI::: L uvu\Jl111~mi~~:::u 111. u 1 u~l!~~LU'UL 1a1 hh!€Jvni1 L~~1uu.~1l-1Lnuihrl'u t1uLL~1u 
'U • 

• I "' ~.1 ..... "' "" .?1 "' .,j "' I "' .,j "' .I .r "' "" 
u~:::'VIU\Jl~1 ~ u~'l!fWV\Jl'U'VI1~ ~~ Lu'I.J'VI'U 1'VI~€l~e.Je.J1'Ufl1~~~~'VI1LLa::: La€1 n~~~'VI~:::\Jl€l~'VI~1Uu~:::rnfllrn"S~'UUUJ'll 

'U v 

9.3 ul€l5~§utJ.:~utl~t111W (30 nu~J1EJ'I.J) vt1nL~i'U.:tU\ht111Wfl1~~1-:J~mil€l.:t ~t~~vi1 
I "' 

~t\!'Y1~1~~€JLil€l~1~nu~ile.Jarn~tln~~~u~~uLnw,lm~tl~:::LijuLvht1u 

9.4 n~ru~\Jl~11il~€lu-wui1LU'UeJ~1~~W~11U~\Jl111~ri'1vt'U~L'Utl~:::n1flli'u~l!~~ lil:::hi 
'U • 

\Jl11lvt"'mnw,l 15m~ u.a:::L~€lu1~~€l~rlmna1~ri'1vt'U~ u.a:::vt1ntl~1nf1i1LU'UeJ~1~~W~11~\Jl11l~ri'1vt'U~ ::J 'U • 

..,;silfl111fifll1111fl111Tm fl111fv·n:,n~«b.IL'V12.11~tlf11 N'ilehu1~tun1'i~1.:! S1~ueman~1~1.~tt~12.19Ys_,u.~_, 'U ., 'U 

1 ~eJi'u rn~~1-:!i'U'VI~1U,ll.:!'VIU1 
'U 

.I~~ 
<u1tJ't.htvhJ Vl~.:t"'1~> 

~tl1U1tl01~''hUtH1UL'lff!~1Jilm"Iiifm~1tl'l~ll1liitn~1~'m~n~ti1\J L'll, G) . ' ~ 



7 
 
 

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

 

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

 
 

 1. ประกาศรับสมัคร     ภายในวันท่ี  1 - 7 พฤศจิกายน 2565 
 2. รับสมัคร       วันท่ี   8 - 14 พฤศจิกายน 2565 
        (ในวันและเวลาราชการ)  
 3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
  ครั้งท่ี 1(สอบข้อเขียน)    ภายในวันท่ี   16 พฤศจิกายน 2565 
 4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ครั้งท่ี 1(สอบข้อเขียน) วันท่ี   20 พฤศจิกายน 2565 
 5. ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ภายใน วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 
 6. ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2(สอบสัมภาษณ์) วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 
 7. ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2565 
 8. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้าง    1 ธันวาคม 2565 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 

รายละเอียดตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 

 

ท่ี กลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

จำนวน 
ตำแหน่งว่าง 

รหัส 
กลุ่มวิชา 

สถานศึกษาท่ีจะจัดจ้างครั้งแรก 

1 ภาษาอังกฤษ 1 01 โรงเรียนบ้านไสใน อ.กาญจนดิษฐ์ 
2 ภาษาไทย 1 02 โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ 
3 คณิตศาสตร ์ 1 03 โรงเรียนวัดนอก อ.ดอนสัก 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

รายละเอียดตำแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  
การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 
 

ตำแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
จำนวน 

ท่ีรับสมัคร 
รหัส 

กลุ่มวิชา 

พนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) 

1. ภาษาอังกฤษ 
   (1) ภาษาอังกฤษ                  (2) ภาษาอังกฤษศึกษา  
   (3) การสอนภาษาอังกฤษ        (4) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   (5) วิธีสอนภาษาอังกฤษ         (6) ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
   (7) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   (8) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
         ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (7)   

1 01 

พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน) 

2. ภาษาไทย 
   (1) ภาษาไทย                     (2) การสอนภาษาไทย 
   (3) ภาษาและวรรณคดีไทย     (4) ภาษาไทยธุรกิจ 
   (5) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
   (6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ 
          ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (5) 

1 02 

พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน) 

3. คณิตศาสตร์ 
   (1) คณิตศาสตร ์                (2) การสอนคณิตศาสตร ์
   (3) คณิตศาสตร์ศึกษา          (4) การศึกษาคณิตศาสตร ์ 
   (5) คณิตศาสตร์ประยุกต์      (6) คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร ์
   (7) คณิตศาสตร์สถิติ            
   (8) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่  
       ท่ีมีวิชาเอกตามข้อ (1) – (7) 

1 03 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ 

ตำแหน่งครูผู้สอน 
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 

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

1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี ้
 1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
 1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงคำ ข้อความหรือ
รูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ  
 1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของขอ้มูล 
 2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัด
ความเข้าใจในหลักการส่ือสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมท้ังในเชิงความหมายและ
บริบท แสดงถึงความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการ
ทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ 
 3. ความรอบรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้  
  3.1 รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
  3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  3.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
  3.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



11 
 
2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ทดสอบ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ดังนี้ 
 2.1  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา    ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี ้
  -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  -  หลักการสอน  และการจัดการเรียนรู้ 
  -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  -  การพัฒนาผู้เรียน 
  -  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  การวิจัยทางการศึกษา 
  -  ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก ท่ีประกาศรับสมัคร 
 

3.  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
 ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสารจากใบสมัคร โดยประเมินจาก  
 3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  พิจารณาจาก การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
และประวัติการศึกษา 
 3.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา 
บุคลิกภาพ การส่ือสาร 
 3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจากความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางจิตใจ 
พร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตามความสามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
 3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) พิจารณาจาก การประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) พิจารณาจาก กระบวนการคิดซึ่ง
สามารถประยุกต์ทฤษฎีจนนำไปสู่การคิดค้นสร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่และเจตคติ
และอุดมการณ์ท่ีมีต่อวิชาชีพ 
 

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


