
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเปนบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตำแหนง ครูผูสอน 
……………………………………………………………….. 

 

 ดวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความประสงค
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเปนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนในพระราชดำริ ตำแหนง ครูผู สอน 
จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจาก
เงินงบประมาณรายจาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 ขอ 7(2 ) จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเปนบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
ตำแหนง ครูผูสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
     ช่ือตำแหนง ครูอัตราจาง ตำแหนง ครูผูสอน 

    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 
      งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหนาที่หลักดานการจัดการเรียนการสอน และ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู โดยเนนความสำคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับวิชาเอก  

     กลุมวิชาหรือทางวิชาท่ีรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา 
     กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร  
     คาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท   
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน           
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  (5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

  (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเวนแตโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอัน
ดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 



     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
           ตำแหนงครูผูสอน 

 (1) เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

   (2) เปนผูสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นท่ี
เทียบไดไมต่ำกวานี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   (3) เปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
   (4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

   ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ต้ังแตวันท่ี 
6  – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

     3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 6 

เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 
  (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิ

แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสำเนา จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหโดยโรงพยาบาลของรัฐไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค

ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 
   (5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
พรอมถายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
   (6) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสำคัญสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พรอมถายสำเนา (ถามี) 
จำนวน 1 ฉบับ 
 3.3 เง่ือนไขในการสมัครสอบ 

    ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั ่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด        
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทำให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 

3.4 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท 
4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ 
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ ์เขารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา 
การประเมินสมรรถนะ และสถานที ่การประเมินสมรรถนะ ภายในวันที ่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565                   



ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเว็บไซตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู                         
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารท่ีี www.swnp.ac.th 

5. หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ (รายละเอียดดังแนบทายประกาศ) 
(1) ความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนน 50 คะแนน 
(2) ความสามารถเฉพาะตำแหนง คะแนน 50 คะแนน 
(3) ความเหมาะสมกับตำแหนง  คะแนน 50 คะแนน 

๖. เกณฑการตัดสิน  
    การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตอง

เปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละวิชาไมนอยกวารอยละ ๕๐ โดยไดคะแนนรวมไมนอยกวา  
รอยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผูไดคะแนนสูงสุดจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหผูมีคะแนนความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนงมากกวา อยูในลำดับที่ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผู มีคะแนน ความรู
ความสามารถทั่วไปมากกวา อยูในลำดับที่ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนคุณลักษณะอื่นๆ ของ
บุคคลซึ่งจำเปนตอการปฏิบัติงานมากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา  

๗. การประกาศรายช่ือ ผูท่ีผานการคัดเลือก 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันท่ี 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเร ียนเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็จพระศร ีนคร ินทร   หนองบ ัวลาภู                          
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเว็บไซตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลาภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยบัญชีดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีหรือ
นับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก  
    การจัดจางจะเปนไปตามลำดับท่ี ตามประกาศรายชื ่อผู ผ านการเลือกสรรของโรงเรียน                     

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยผูที ่ไดรับการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวและทำสัญญาจาง ในวันที่ 17 พฤษภาคม          
พ.ศ. 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว
ตามวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวและทำสัญญาจางตอไป  

หมายเหตุ ผูท่ีผานการคัดเลือกในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ
ทองถ่ิน 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นางวลักขณา สาระกิจจานนท)  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  



ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพือ่สรรหาเปนบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตำแหนง ครูผูสอน 

แนบทายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

………………………………………………………………. 
 
ประกาศรับสมัคร   วันท่ี 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
รับสมัคร   วันท่ี 6 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์  ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ดำเนินการคัดเลือก  วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศผูผานการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ทำสัญญาและปฏิบัติหนาท่ี วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
หมายเหตุ สถานที่รับสมัคร/สถานที่ประเมินสมรรถนะ/รายงานตัว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเปนบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ             
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตำแหนง ครูผูสอน 

แนบทายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
    ทดสอบความรอบรู ความสามารถท่ัวไป ดวยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้  
    ๑.๑ ความรอบรู ทดสอบในเรื่องตอไปนี้  

- สังคม เศรษฐศาสตร การเมือง และเหตุการณปจจุบัน  
- นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
- วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  
- กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ  

๑.๒ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ทดสอบใน  
เรื่องตอไปนี้  

- วินัยและการรักษาวินัย  
- คุณธรรม จริยธรรม  
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ  
- จรรยาบรรณวิชาชีพ  

๒. ความสามารถเฉพาะตำแหนง (คะแนน ๕๐ คะแนน)  
    ใหทดสอบ ความสามารถเฉพาะตำแหนง ดวยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้  

๒.๑ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ทดสอบในเรื่องตอไปนี้  
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
- หลักการสอน และการจัดการเรียนรู  
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
- การพัฒนาผูเรียน  
- การบริหารจัดการช้ันเรียน  
- การวิจัยทางการศึกษา  
- ส่ือ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒.๒ ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ทดสอบความรูความสามารถในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง  
หรือสาขาวิชาเอก ท่ีประกาศรับสมัคร  
๓. ความเหมาะสมกับตำแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
    ประเมินดวยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม โดยประเมินจาก  
    ๓.๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา  

๓.๒ บุคลิกลักษณะ  
๓.๓ ทวงทีวาจา  
๓.๔ ความรู เชาวปญญา ปฏิภาณไหวพริบ  
๓.๕ เจตคติและอุดมการณ 



รายละเอียดตำแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
แนบทายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร หนองบัวลำภู 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ตำแหนง วุฒิ กลุมวิชาเอก หรือสาขา
วิชาเอก 

อัตราเงินเดือน จำนวนอัตราท่ี
ประกาศรับสมัคร 

ครูผูสอน ปริญญาตรี (4ป) 
ปริญญาตรี (5ป) 

กลุมวิชา คณิตศาสตร 
1. คณิตศาสตร 
2. คณิตศาสตรศึกษา 
3. คณิตศาสตรประยุกต 
4. การสอนคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา 
5. สถิติ 
6. สถิติประยุกต 
7. การสอนคณิตศาสตร 
8. สถิติคณิตศาสตร 
9. คณิตศาสตรสถิติ 
10. การศึกษาคณิตศาสตร 
11. สถิติศาสตร 

15,000 1 อัตรา 

 
 


