
 
 

 
           ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื ่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ        
พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหา
และบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 
เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
อัตราว่าง        2 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง    นับต้ังแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

และจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
 

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้) 

3. คุณสมบัติ... 



3. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
12) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย  ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 หมายเหตุ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ 
ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา
หรือสอบแข่งขันอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก        
เพ่ือเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ...  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร    
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ 

4. การรับสมัคร... 
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4. การรับสมัคร 
4.1 วัน เวลา และสถานที่ 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่  1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

4.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
1) ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  

(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดสมัคร) จำนวน 3 รูป  
3) ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร สำเนาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
4) ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรม

วิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัตปิริญญาก่อนหรือไม่หลังวันปิดรับสมัคร สำเนาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

4.1)  กรณีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน ป.บัณฑิต (Transcript) ด้วย 

4.2)  กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
ระดับปริญญาตรี ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ด้วย 

4.๓)  กรณีที่หลักฐานการศึกษาที่นำมาสมัครสอบมิได้ระบุสาขาวิซา หรือโปรแกรมวิชา 
หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกไว้ ให้ผู ้สมัครประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ออกเอกสารชี้แจง
รายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาที่ศึกษาใดบ้างที่ตรงกับกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ และสามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (ตามแนวปฏิบัติหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) สำเนาพร้อมฉบับจริง          จำนวน 1 ฉบับ 

5) สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือเอกสารที่พิมพ์จากระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
http://qualification60.otepc.go.th/login.php ที่รับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ใช้ในการสมัคร    จำนวน 1 ฉบับ 

6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร  
และยังไม่หมดอายุ สำเนาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 

7) บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) สำเนาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
8) ทะเบียนบ้าน สำเนาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
9) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน  จำนวน 1 ฉบับ 
10) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  

  (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
11) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 
      (สด. 8 หรือ สด. 9 หรือ สด. 43) สำเนาพร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ  

4.3 เงื่อนไข... 
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4.3 เงื่อนไขการสมัคร 
1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศ

รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่รับรอง
สำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง (ต้องตรงตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งทีส่มัคร อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครนี้ 
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  

2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และและทางเว็บไซต์ http://www.sea12.go.th/ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก) และประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

7. วัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที ่ถือว่าเป็นผู ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู ้ที ่ได้คะแนนในภาค ก และภาค ข         

แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนน
ยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ http://www.sea12.go.th/ และจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อ
ผู้ขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่จะมีการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

ทั้งนี ้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวัน และเวลาที่กำหนด 

3) ผู้นั้น... 
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บัญชีรายละเอียดอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครผูู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565) 
 

ลำดับ โรงเรียน สาขาวิชาเอก 
จำนวน 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คอมพิวเตอร์ 1  

2 ทุ่งใหญ่วิทยาคม  
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คอมพิวเตอร์ 1  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 

ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ตำแหน่งเลขที่ พ 314586 
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาหรือการบริหารราชการทั่วไป 
ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำด้านการเรียนการสอน  

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนประจำ 
                (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนประจำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                (3) ปฏิบัติงานด้านธุรการ  
                (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ 
                (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
นักเรียน และหน่วยงานภายนอก 
                (6) ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรดูแลนักเรียนประจำ 
                (7) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำหอพัก 
                (8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

(2) ประชุมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่นักเรียนประจำ ผู้ ปกครอง
นักเรียน และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่นักเรียน

ประจำ ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
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ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ตำแหน่งเลขที่ พ 314600 
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 15 คาบ 
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองหนังสือราชการ การจัดเตรียมเอกสาร

สำหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การ

บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
(4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประเภทการสร้างออกแบบเว็บไซด์ 
(5) สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย พร้อมทั้งดูแลแก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
(6) มีความรู้ความสามารถ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประเภท Web Application ได้ 
(7) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน 
(8) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู ้ใช้เมื ่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 

 

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้ 

1) คอมพิวเตอร์ 
2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
6) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
7) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
8) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
9) ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
10) ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
11) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
12) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
13) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
15) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
16) เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
17) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามชื่อสาขา

วิชาเอก ตามข้อ 1) - 18) 

 

1. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัคร
สอบแข่งขันในกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 

2. กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือก นำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขัน ซึ่งหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุ
สาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ จะพิจารณาดำเนินการนับหน่วยกิต รายวิชา  
ที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ทำการรับสมัครจากใบรายงานผล
การศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต) ดังนี้ 
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ   

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ในระดับ

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว    
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

ทั้งนี ้การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก ผลเป็นประการใดให้เป็นที่สิ้นสุด 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครผูู้สอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

50 คะแนน สอบข้อเขียน 

ด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
 

50 คะแนน สอบข้อเขียน 

ด้านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
1)  มนุษย์สัมพันธ์  
2)  บุคลิกภาพ  
3)  ความมั่นคงทางอารมณ์   
4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ   
5)  ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

5๐ คะแนน 
 

สัมภาษณ์ 
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