
 
ประกาศโรงเรียนเทพาลัย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
.............................................. 

ด้วยโรงเรียนเทพาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประสงค์รับสมัครบุคคล 
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉาพะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ช่ือต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน  การส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
7. ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง   1  อัตรา 
ค่าตอบแทน   18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน (ส้ินสุด 30 กันยายน 2558) 
 
 



2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 มีสัญชาติ ไทย 
2.1.2 มีอายุ ไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามรถ หรือจิตฟั่นเฟือน      

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา      

เว้นแต่เป็น โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ           

หน่วยงานอื่น ของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
2.2.1     เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
2.2.2     เปน็ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ท่ีได้รับการรับรองยกเว้นจากคุรสภา  หรือก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครูในสถาบันการศึกษาท่ีได้รับ
การรับรองจากคุรุสภา 

 
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ท่ี กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนเทพาลัย      

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ถึง วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558      
(ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ) (เวลา 08:30 – 15:30 น.) 

3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
3.2.2  ส าเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง

กับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 27  กรกฎาคม 2558 สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขา วิชาท่ีส าเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอนุมัติภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนได้ 



3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
3.2.4  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล          

(ในกรณีท่ีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
3.2.5  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุ

สภา หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษา ในสถานศึกษาซึ่งได้รับการ
รับรองจากคุรุสภา 

3.2.6  หลักฐานอื่นๆ ท่ีแสดงถึงการผ่านการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาหรือรับรองการ
ผ่านงาน อย่างน้อย 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารังรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
3.3 ค่าสมัครสอบ ไม่มี 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน      
เวลา สถานที่ในการประเมิน 

โรงเรียนเทพาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ              
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารบุคคล และทาง www.tpl.ac.th 
 
5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี ้
                             หลักเกณฑ์การเลือกสรร      คะแนนเต็ม    วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 

1. สอบความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
การประเมินครั้งท่ี 2 

2. ประเมินสมรรถนะ 

 
50 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม         100  
 
 
 

http://www.tpl.ac.th/


วันเวลาที่ประเมิน 
    วัน เดือน ป ี          เวลา     การคัดเลือก     คะแนนเต็ม     สถานที่สอบ 
 
29 กรกฎาคม 2558 

09.00-10.00 น. 
10.00 น. เป็นต้นไป 

สอบความรู้เฉพาะ  
ต าแหน่ง 
ประเมินสมรรถนะ 

50 คะแนน 
 
50 คะแนน 

 
โรงเรียนเทพาลัย 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ โดยจะเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้รับคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะรวมกันมากกวา่เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนน 
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 1 มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

 
7. การประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนเทพาลัย จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558         
ณ ป้ายประกาศ กลุ่มงานบริหารบุคล อาคาร 216 โรงเรียนเทพาลัย และทางwww.tpl.ac.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
8. การประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีโรงเรียนเทพาลัย ก าหนดในวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 

 
 

( นายวิเชียร   ทองคล่ี ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพาลัย 

 
 
   


