
 
ประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

------------------------------------------------------- 
 ตามประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การรับสมัครการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 2 อัตรา โดย
จ าแนกออกเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการการรับสมัครการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมภาษณ์ ดังนี้ 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงล าดับตามการสมัครผ่านออนไลน์ แยกตามกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. วัน เวลาและสถานที่สอบ 
  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ท่ี 15
พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง PLC โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และรายงานตัว ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  

ตาราง สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
วัน/เวลา วิธีการประเมิน ล าดับที่สมัคร คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

1 - 15 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
12.00 น. – 12.50 น. 

พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

16 - 27 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 08.50 น. 

พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

28 - 30 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
12.00 น. – 12.50 น. 

พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาไทย 

1 - 10 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
13.00 น. – 13.50 น. 

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาไทย 

11 - 22 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 08.50 น. 

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาไทย 

23 - 36 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
12.00 น. – 12.50 น. 

ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาไทย 

37 – 48 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 08.50 น. 

ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 
  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
วิชาเอกภาษาไทย 

49 - 52 50 คะแนน รายงานตัวตั้งแต่เวลา 
12.00 น. – 12.50 น. 



ให้ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ สังเกต โดยประเมินจาก 
  1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  2) เทคนิคการสอน 
  3) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  4) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  5) เจตคติและอุดมการณ์ 

 3. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
เรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก ล าดับที่ 1 – 5 เท่านั้น  
กรณีผู้สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้ล าดับในการสมัคร เป็นผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่า 

 4. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์ได้ 
  คณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้ภายในวันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียน
เนินสง่าวิทยา และทางเว็บไซต์ http://www.noensangawittaya.ac.th/ หรือ เฟสบุ๊ค : โรงเรียนเนินสง่า วิทยา  

 5. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 
  5.1 ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัวตามข้อ 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเนินสง่า
วิทยา 
  5.2 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และต้องมีผ้าปิดปากเพ่ือ
ป้องกันโรคระบาด 
  5.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบ
สัมภาษณ์ 
  5.4 ต้องน าใบประกอบวิชาชีพครูเข้าห้องสอบด้วย 
  5.5 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถน าเอกสารแนะน าตัวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงผลงานของ
ตนเองเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ 

  6. กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ
จะเรียกสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

 7. การด าเนินการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตหรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 
คณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
จะพิจาณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
    
    
 
 
         (นายเกียรติ   ปะหุสี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 

http://www.noensangawittaya.ac.th/


แนบท้ายประกาศโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 
------------------------------------------------------- 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินการสอบสัมภาษณ์ 
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา หมายเหตุ 
1 ประวัติส่วนตัวและ

การศึกษา 
10 คะแนน 1) พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา  
2) พิจารณาจากการเอกสารแนะน าตัว 

-ผลงาน 
-เกียรติบัตร 
-ความสามารถพิเศษ 
-รูปภาพ 

2 เทคนิคการสอน 20 คะแนน 1) พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน 
2) พิจารณาจากตัวอย่างการสอน 

-สาธิตการสอน 
สถานการณ์ 
จากคณะกรรมการฯ 

3 การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดย
หลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่
ยอมรับ 

 

4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 5 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
ท่วงทีวาจา และการสื่อสาร 

 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 5 คะแนน พิจารณาจาก เจคติ และอุดมการณ์ที่มีต่อ
วิชาชีพครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


