
 
 
 
 
 

 ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
....................................... 

 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำรท่ัวไป อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำง  
ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕2 ประกำศ ณ วันท่ี ๑๑ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕5๔ ประกำศ ณ วันท่ี ๒8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี 511/2559 ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ครูผู้สอน    จ ำนวน  9  อัตรำ 
   (รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่ง ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 

 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ ประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2562 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.๒๕๕8 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2558 และ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2561 

 ระยะเวลาจ้าง  ก ำหนดระยะเวลำจ้ำง นับแต่วันท ำสัญญำจ้ำง และอำจต่อสัญญำได้อีกภำยในวงเงิน
งบประมำณท่ีได้รับ ท้ังนี้ ไม่เกินครำวละ 4 ปี 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและ   
    เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
         (1) มีสัญชำติไทย 

(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
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(3) เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก ำหนด            

ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
 3) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 4) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
 5) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงส่ังพักรำชกำร ถูกส่ังออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกส่ังพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้น  ๆ

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(8) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(11) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจองค์กร

มหำชนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือตำมกฎหมำยอื่น 
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำน                 

ในหน่วยงำนของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรในวันท่ีท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำกหน่วยงำนของรัฐและแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553 มำยื่นด้วย 
  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร และไม่
อำจให้เข้ำสอบเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรได้   ท้ังนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรี  
ฝ่ำยบริหำร ท่ี นว 89/2501  ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑  และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำส่ังมหำเถรสมำคม  
ลงวันท่ี  17  มีนำคม  ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สำมเณร 
ในภำยหลังก็ไม่อำจให้เข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 
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 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

3. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่ำงวันท่ี 18 – 24 สิงหำคม 2563 
ในวันและเวลำรำชกำร (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 (บำงแวก)
ภำคเช้ำเวลำ 08.30 น. - 12.00 น. และภำคบ่ำยเวลำ 13.00 น. - 16.30 น. ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 (บำงแวก) โดยสำมำรถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่ำนั้น 
 3.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
        เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร ดังนี้ 

 (1) ใบสมัคร 
  (2) ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญำบัตรเท่ำนั้น) และ

ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้อง
ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครวันสุดท้ำย พร้อมถ่ำยส ำเนำ 
จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 

(๓) กรณีท่ีมีคุณวุฒิอนุปริญญำต่อเนื่องกับคุณวุฒปิริญญำตรี  ต้องน ำปริญญำบัตรคุณวุฒ ิ
อนุปริญญำและระเบียนแสดงผลกำรเรียน เช่น ปวส. ปวท. ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำอย่ำงละ ๑ ฉบับ มำยื่น
สมัครด้วย 

 (๔) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 
จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  (๕) บัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
  (๖) ใบรับรองแพทย์ จำกแพทย์ท่ีมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
จำกสถำนพยำบำลของรัฐ และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเช้ือ 
(2) โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 
  (๗) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน    
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป 
  (๘)  ใบส ำคัญแสดงกำรผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี) พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  (๙) หลักฐำนอื่น (ถ้ำมี) เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส      
(ในกรณีท่ีช่ือ – สกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ำยส ำเนำอย่ำงละ 1 ฉบับ 
 
 



- 4 - 
 

 3.3 ค่าสมัครสอบ ค่ำสมัครสอบ คนละ ๒00 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) และหำกได้รับสมัครไว้แล้ว 
จะไม่คืนค่ำสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ  ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำด 
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น    
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร   
ภำยในวันศุกร์ท่ี 28 สิงหำคม 2563 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 และทำงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1  https://www.sesao1.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ต าแหน่งครูผู้สอน โดยกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 2๐0 คะแนน 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ 

 

วัน เวลำ 
ในกำรประเมินฯ 

คะแนนเต็ม 
2๐0 คะแนน 

ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
         - วิชำควำมรอบรู้  ควำมสำมำรถท่ัวไป            
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม   
และอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพ 
ทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 
 

วันเสำร์ท่ี 5 กันยำยน 2563 
เวลำ 09.00 – 11.30 น. 

๕0 คะแนน 

ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
         - วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ 
วิชำกำรศึกษำ 
         - วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำ 
หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
 

วันเสำร์ท่ี 5 กันยำยน 2563 
เวลำ 13.00 – 1๖.๐0 น. 
 

 
50 คะแนน 

 
50 คะแนน 

ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) วันอำทิตย์ท่ี 6 กันยำยน 2563 
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

50 คะแนน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ท่ีจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคะแนนในกำรประเมินสมรรถนะตำม
หลักเกณฑ์เเต่ละภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนท่ีสอบได้จะเรียงล ำดับจำก
คะแนนรวมสูงสุดของแต่ละภำค ถ้ำได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะดูจำกคะแนน ภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้ท่ีล ำดับดีกว่ำ  
ถ้ำคะแนนเท่ำกันอีกจะดูจำกคะแนน ภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้ท่ีล ำดับดีกว่ำ ถ้ำคะแนนเท่ำกันอีก จะดูจำกคะแนน 
ภำค ค มำกกว่ำเป็นผู้ท่ีล ำดับดีกว่ำถ้ำหำกคะแนนรวมเท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับดีกว่ำ 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร 
 7.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและ
เลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยำยน 2563  ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มั ธยม ศึกษำ เขต 1  และทำง เว็ บ ไซ ต์ของส ำนั ก ง ำน เข ตพื้ น ท่ีก ำร ศึกษำมั ธยม ศึกษำ เขต 1  
https://www.sesao1.go.th 
  7.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 จะขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร              
จำก ผู้ผ่ำนเกณฑ์ มีก ำหนด 2 ปี นับต้ังแต่วันประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร เว้นแต่มีกำร
ประกำศรับสมัครสรรหำและเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 ท้ังนี้ ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งท่ีสอบได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่รำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำงภำยในวัน และเวลำท่ีก ำหนด 
  (3) ผู้นั้นไม่มำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมวัน และเวลำ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 1 ก ำหนด 
  (4) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข และหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลำยกรณีตำมท่ีระบุไว้ในประกำศฯ นี้ 

8. เง่ือนไขการจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
         8.1 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับท่ี ตำมประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร                        
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 โดยกำรจ้ำงครั้งท่ี 1 ผู้ท่ีผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะ
ท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรได้ ต่อเมื่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ได้รับแจ้งเรื่อง
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
จะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 8.2 หำกมีต ำแหน่งว่ำงภำยหลัง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรตำมล ำดับท่ีเป็น
รำยบุคคลทำงโทรศัพท์และทำงไปรษณีย์โดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
ได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
 8.3 กรณีท่ีได้ตรวจสอบในภำยหลังแล้วพบว่ำผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้รำยใดเป็นผู้ข ำด
คุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรเป็นเท็จ จะถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติ จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำงหรือยกเลิกกำรจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ท้ังส้ิน กำรสรรหำและเลือกสรรในครั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 มีจุดประสงค์ท่ีจะสรร
หำและเลือกสรรบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมเสมือนหนึ่งเป็นข้ำรำชกำร  ดังนั้น หำกมีบุคคล 
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ใดบุคคลหนึ่งวิ่งเต้น หรือแอบอ้ำงว่ำจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้โดยเรียกร้อง
ค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ดี  อย่ำหลงเช่ือโดยเด็ดขำด  ให้ตระหนักว่ำเป็นกำรหลอกลวง  และหำกภำยหลังทรำบว่ำ 
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้รำยใดมีพฤติกรรมดังกล่ำวทำงรำชกำรอำจงดหรือเลิกจ้ำง จะฟ้องร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกทำงรำชกำรมิได้ 
 ท้ังนี้   กำรได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนเป็นข้ำรำชกำรในต ำแหน่งใด ๆ ท้ังส้ิน ในระหว่ำงปีงบประมำณ หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมท่ีก ำหนดหรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติท่ีไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง อำจบอกเลิกจ้ำง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงล่วงหน้ำ 
 

   ประกำศ  ณ  วันท่ี  11  สิงหำคม พ.ศ. 256๓ 

                     
(นำยนิยม  ไผ่โสภำ)                                                

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

รายละเอียดต าแหน่งแนบท้ายประกาศ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ต าแหน่ง ท่ี วุฒิ/สาขา/วิชาเอก 
เงินเดือน 
(บาท) 

จ านวนอัตราที่ หมายเหตุ 
(รหัสวิชา) ประกาศรับสมัคร 

ครูผู้สอน 

 ๑ คณิตศำสตร์ ๑๘,๐๐๐ 3 ๑๐๑ 

 ๒ ภำษำอังกฤษ ๑๘,๐๐๐ 1 ๑๐๒ 

 ๓ คอมพิวเตอร ์ ๑๘,๐๐๐ 1 ๑๐๓ 

 ๔ พลศึกษำ ๑๘,๐๐๐ 1 ๑๐๔ 

 ๕ ภำษำจีน ๑๘,๐๐๐ 2 ๑๐๕ 

 ๖ แนะแนว ๑๘,๐๐๐ 1 ๑๐๖ 
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ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ประกำศ ณ วันท่ี 1๑ สิงหำคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ก ำหนดกำร วันท่ีด ำเนินกำร 

ประกำศรับสมัคร ภำยในวันอังคำรท่ี 1๑ สิงหำคม 2563 
 

รับสมัคร  ระหว่ำงวันท่ี 18 – 24 สิงหำคม 2563                
(เว้นวันหยุดราชการ) 
 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันศุกรท่ี์ 28 สิงหำคม 2563 
 

ด ำเนินกำรสอบ ภำค ก และภำค ข (สอบข้อเขียน) วันเสำร์ท่ี 5 กันยำยน 2563 
 

ด ำเนินกำรสอบ ภำค ค (สอบสัมภำษณ์) วันอำทิตย์ท่ี 6 กันยำยน 2563 
 

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยำยน 2563   
 

รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง วันจันทร์ท่ี 14 กันยำยน 2563 
 

หมายเหตุ 1. ก ำหนดกำรรับสมัครและประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมค ำส่ัง
หรือมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จำกหน่วยงำนหรือต้นสังกัด 
  2. ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหำเป็นพนักงำนรำชกำร ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ในวันรับสมัครและวันสอบอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
     2.1 ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ำกำกอนำมัยในกำรติดต่อสมัคร 
     2.2 ให้ผู้สมัครเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลำกำรรับสมัคร 
     2.3 ห้ำมผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตำมเข้ำมำในห้องกำรรับสมัคร 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ลงวันท่ี 10  สิงหำคม ๒๕๖๓) 
 

ควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถท่ัวไป ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู มำตรฐำน
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ และมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี (๕๐ คะแนน) ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (๕๐ คะแนน) และควำมรู้ควำมสำมำรถ
เกี่ยวกับกลุ่มวิชำหรือทำง หรือสำขำวิชำเอก (๕๐ คะแนน) 
 ๑. ควำมรอบรู้ ใหท้ดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจกำรเมืองและเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองปัจจุบัน 
  ๑.๒ นโยบำยของรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
  ๑.๓ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
   ๑.๓.๑ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำแห่งชำติ 
   ๑.๓.๒ กฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ๑.๓.๓ กฎหมำยเกี่ยวกับสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๑.๓.๔ กฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๑.๓.๕ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก 
  ๑.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยเน้นควำมรู้ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษพื้นฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 ๒. ควำมสำมำรถท่ัวไป ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ควำมสำมำรถด้ำนตัวเลข ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดเลข สรุปเหตุผล 
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ 
  ๒.๒ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ให้ทดสอบควำมเข้ำใจภำษำ กำรอ่ำนจับใจควำม 
กำรสรุปควำม กำรตีควำม กำรขยำยควำม กำรเรียงข้อควำม กำรสะกดค ำ กำรแต่งประโยค และค ำศัพท์ 
  ๒.๓ ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล ให้ทดสอบโดยกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดสรุปหำเหตุผล
และอุปมำอุปไมย 
 ๓. ควำมรู้ควำมข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู มำตรฐำนวิชำชีพ 
ทำงกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้ทดสอบด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรมและอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู 
  ๓.๒ มำตรฐำนด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ 
  ๓.๓ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๔ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติตน 
  ๓.๕ มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย          
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๔.๑ หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
  ๔.๒ หลักกำรสอนท่ีเน้นกำรสอนคิดวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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  ๔.๓ จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
  ๔.๔ กำรพัฒนำผู้เรียน 
  ๔.๕ กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
  ๔.๖ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  ๔.๗ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  ๔.๘ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  ๔.๙ ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 ๕. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
เกี่ยวกับควำมรู้ในเนื้อหำกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ 
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ภาค ค. สอบสัมภาษณ ์

(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเก่ียวกับ 
    ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 
    

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกาย กริยาท่าทาง 
   ท่วงทีวาจา การสื่อสาร 
    
    ๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถาม บุคลิกภาพ 
   และพฤติกรรมด้านอารมณ์ ที่แสดงถึง 
   วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
    

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 
   โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 

   และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธ ี
   แก้ปัญหานั้นให้เปน็ที่ยอมรับได้ 

    
    ๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อ 
   วิชาชีพครู 
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รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร ต าแหน่งครูผู้สอน 
 

1. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
 ๑. คณิตศำสตร์ 
 ๒. กำรสอนคณิตศำสตร์ 
 ๓. คณิตศำสตร์ศึกษำ 
 ๔. กำรศึกษำคณิตศำสตร์ 
 ๕. คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 
 ๖. คณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 
 ๗. คณิตศำสตร์-เคมี 
 ๘. คณิตศำสตร์-ฟิสิกส์ 
 ๙. คณิตศำสตร์สถิติ 
 ๑๐. สถิติ 
 ๑๑. สถิติศำสตร์ 
 ๑๒. สถิติประยุกต์ 
 ๑๓. กำรสอนคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ 
 ๑๔. คณิตศำสตร์เชิงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
 ๑๕. คณิตศำสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
 ๑๖. คณิตศำสตร์และเศรษฐมิติ  

2. กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
  ๑. ภำษำอังกฤษ 
  ๒. กำรสอนภำษำอังกฤษ 
  ๓. วิธีสอนภำษำอังกฤษ 
 ๔. กำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
 ๕. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
 ๖. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสำกล 
 ๗. ภำษำอังกฤษและกำรส่ือสำร 
 ๘. วรรณคดีภำษำอังกฤษ 
 ๙. ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ 
 ๑๐. ภำษำและวรรณคดีอังกฤษ 
 ๑๑. กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ      

3. กลุ่มวิชำคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
  ๑. คอมพิวเตอร์ 
   ๒. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
   ๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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  ๔. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
  ๕. ระบบสำรสนเทศ 
  ๖. เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๗. กำรประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ๘. คอมพิวเตอร์ศึกษำ 
  ๙. ศำสตร์คอมพิวเตอร์ 
  ๑๐. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4. กลุ่มวิชำพลศึกษำ วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
 1. พลศึกษำ หรือกำรสอนพลศึกษำ 
 2. ศึกษำศำสตร์ - พลศึกษำ 
 3. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 4. กำรฝึกและกำรจัดกำรกีฬำ 
 5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 6. พลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 7. พลศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 8. สันทนำกำร 
 9.พลำนำมัย 

5. กลุ่มวิชำภำษำจีน วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
 1. ภำษำจีน 
 2. ภำษำจีนกลำง 
 3. กำรสอนภำษำจีน 
 4. กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน) 
 5. กำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 
 6. ภำษำจีนธุรกิจ 
 7. ภำษำจีนเพื่อกำรส่ือสำร 

6. กลุ่มวิชำแนะแนว วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอก ดังนี้ 
 1. กำรแนะแนว หรือกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
 2. กำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 
 3. จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
 4. จิตวิทยำและกำรแนะแนว 
 5. จิตวิทยำกำรให้บริกำรศึกษำและแนะแนว 
 6. จิตวิทยำกำรปรึกษำและแนะแนว 
 7. จิตวิทยำ 
 8. จิตวิทยำกำรศึกษำ 
 9. จิตวิทยำโรงเรียน 
 10.จิตวิทยำสังคม 
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 11.จิตวิทยำพัฒนำกำร 
 12.จิตวิทยำกำรทดลอง 

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรคุณวุฒิ สำขำวิชำเอก หรือกลุ่มวิชำท่ีเป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัคร                
สอบคัดเลือกได้ในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำ เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่ำนั้น 
 ๒. หำกหลักฐำนกำรศึกษำระบุสำขำวิชำเอกท่ีศึกษำไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครให้ถือจ ำนวน
หน่วยกิตของวิชำเอกท่ีศึกษำ โดยให้ถือหลักว่ำต้องศึกษำเนื้อหำวิชำเอกนั้นๆ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต      
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีท่ีผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร ให้ ผู้สมัคร
ด ำเนินกำรประสำนกับสถำบันกำรศึกษำท่ีตนส ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อขอให้สถำบันกำรศึกษำออกเอกสำรหลักฐำน
ท่ีใช้แสดงหรือให้กำรรับรองว่ำ คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกใด 
ตำมท่ีได้ระบุกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำชำวิชำเอกไว้ในประกำศรับสมัคร 
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