
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา  
เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียน  

ต าแหน่งครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ 

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

                    ดว้ยโรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน

ปัตตานี ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียน ต าแหน่งครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ ฉะนั้น 

อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการคดัเลือก

บุคลากร จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกบุคลากรโรงเรียน จ านวน ๑ ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

       ๑.  ช่ือต ำแหน่ง วชิำเอก กลุ่มงำน และรำยละเอยีด เป็นบุคลากรโรงเรียน 
 ช่ือต าแหน่ง ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ 

                     ขอบข่ำยงำนทีจ่ะให้ปฏิบัติ 
                    ท าหนา้ท่ีหลกั การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นมธัยม และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
                     อตัรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
                            ค่าตอบแทน   ๑๕,๐๐๐   บาท (ไม่รวมค่าเส่ียงภยั) 
                            ระยะเวลาจา้ง ใหเ้ป็นไปตามสัญญาจา้ง ปีต่อปี 
                  ๒. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลอืก 
เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
                          ๒.๑ คุณสมบัติทัว่ไป ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกตอ้ง เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัทัว่ไป 
ดงัต่อไปน้ี 
                                 (๑) มีสญัชาติไทย 
        (๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 

      (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                                 (๔) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือ                   
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
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                           (๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ี            
พรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว ้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ ไม่ เป็น                           
ผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                           (๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                            ต ำแหน่งครูผู้สอนวชิำคณติศำสตร์ 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวฒิุปริญญาตรีกลุ่มวชิาหรือสาขาเอกคณิตศาสตร์ 
                 ๓. กำรรับสมัคร 
                       ๓.๑ วนั เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                             ให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกขอใบสมคัรและยืน่สมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ 
โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  ตั้งแต่วนัที่  ๑๗ – ๒๓ พฤศจิกำยน   เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
( ยกเว้นวนัศุกร์และวนัเสำร์ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหมายเลข โทรศพัท ์๐๗๓-๓๓๖๘๘๕ 
                       ๓.๒ หลกัฐำนทีต้่องยืน่พร้อมใบสมัคร 
                             (๑) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถ่าย      
ไม่เกิน  ๖ เดือน (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ านวน ๓ รูป (ใหเ้ขียนช่ือ – สกุลหลงัรูปดว้ย) 
                             (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบตัรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียน
แสดงผลการเรียน ( Transcript ) ท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร จ านวนอย่างละ ๑ 
ฉบบั โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษา และไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจอนุมติัภายในวนัปิดรับสมคัร 
                             (๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 
                             (๔) ส าเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ในกรณีช่ือ-นามสกุลในหลกัฐาน   
การสมคัรไม่ตรงกนั)  อยา่งละ  ๑  ฉบบั 
                             (๕) หนงัสือรับรองการผา่นงาน  จ  านวน  ๑  ฉบบั (ถา้มี)  

ทั้งน้ีหลักฐานตามข้อ (๒) – (๕) ให้น าตน้ฉบบัจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร      
ทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาวา่ถูกตอ้งและลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย 
                     ๓.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 

ผูส้มคัรจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) และค่าธรรมเนียมดงักล่าว
จะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน 
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                    ๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                     ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผูมี้
คุณสมบติัทั่วไปและคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมคัรจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้ งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี ท่ีมี                 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง               
ท่ีสมคัรคดัเลือก อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรคดัเลือกไม่มีสิทธิสมคัรคดัเลือกตามประกาศรับสมคัรดงักล่าวใหถื้อวา่              
การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
 ๔. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลอืก 
                     โ ร ง เรี ย น เต รี ย ม ศึ ก ษ าวิ ท ย า  จ ะ ป ร ะ ก าศ ร าย ช่ื อ ผู ้ มี สิ ท ธ์ิ เข้ า รั บ ก ารคั ด เลื อ ก                                            
ในวนัที ่๒๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ เวลำ ๑๖.๓๐ น. ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา (www.triam.ac.th) 

๕. หลกัสูตรและวธีิกำรคัดเลอืก 
                       ผูส้มคัรจะตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะ ดว้ยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ตามหลกัสูตรท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
              ๖. เกณฑ์กำรตัดสิน 
                      การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น ๓ คร้ัง ดั้ งน้ี คร้ังท่ี ๑ ความรู้ความสามารถ
ทัว่ไป คร้ังท่ี ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และคร้ังท่ี ๓ ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (โดย
การสอบสัมภาษณ์  
   ๖.๑ ผูท่ี้จะผา่นการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๐  
   ๖.๒ ผูท่ี้จะผา่นการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๒ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนผา่นการ
ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ แลว้ ผูท่ี้จะผา่นการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๒  ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
๖๐ 

๖.๓ ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือก ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนผา่นการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ 
และคร้ังท่ี ๒ การจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีสอบไดข้องต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว ้
              ๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก ภำค ก 
                       โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกตามล าดบัคะแนนสอบ             
ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา (www.triam.ac.th ) ในวนัที ่๒๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
   
                     
 
 
 
 

http://www.triam.ac.th/
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  ๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
                           การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับท่ี ตามประกาศรายช่ือผู ้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียน                
เตรียมศึกษาวิทยา  โดยผู ้ท่ี ได้รับการคัดเลือก ล าดับ ท่ี  ๑  จะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง                                         
ในวนัที่ ๑ ธันวำคม  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา หากผูผ้า่นการคดัเลือก 
ไม่มารายงานตวั ตามวนัและเวลาดงักล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ  และจะเรียกล าดับถัดไปมารายงานตวัและท า
สัญญาจา้งต่อไป 
  
                     ประกาศ     ณ    วนัท่ี    ๑๖   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
                                                      
 
 
 

(นางฮซันะห์  ปัตนกุล) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตำรำงก ำหนดกำรรับสมัครบุคลำกรโรงเรียน 

โรงเรียนเตรียมศึกษำวิทยำ 

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดือนปี รำยกำร หมำยเหตุ 
วนัท่ี ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ประกาศรับสมคัร สถานท่ีรับสมคัร / ทดสอบ / 

รายงานตวั  โรงเรียนเตรียมศึกษา

วทิยา 

 

วนัท่ี ๑๗ – ๒๓  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

รับสมคัร 

วนัท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับ
การคดัเลือกบุคลากรโรงเรียน 

วนัท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ทดสอบ ความรู้ความสามารถ
ทัว่ไป ภาค ก  

วนัท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผูผ้า่น                    
การทดสอบความรู้ความสามารถ
ทัว่ไป ภาค ก 

วนัท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง ภาค ข และสอบ
สัมภาษณ์ ภาค ค 

วนัท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผูผ้า่น                    
การคดัเลือก 

 

วนัท่ี  ๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ รายงานตวั/ท าสัญญาจา้ง 



 
ตำรำงกำรประเมินสมรรถนะคัดเลอืกบุคลำกรโรงเรียน ต ำแหน่ง ครูผู้สอนวชิำคณติศำสตร์ 

โรงเรียนเตรียมศึกษำวิทยำ ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี   

วนัที ่ ๑๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
.................................................................................. 

 
ภำค ก ความรู้ความสามารถทัว่ไป  
 

วนั/เวลา วชิาท่ีสอบ/ประเมิน คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัที ่ ๒๖  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 
-  ความรู้ความสามารถทัว่ไป 
   -  ดา้นการคิดค านวณ 
   -  ดา้นการใชภ้าษาไทย 
   -  ดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
    

 
๑๐๐ คะแนน 

 

 
ภำค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

วนั/เวลา วชิาท่ีสอบ/ประเมิน คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัที ่๒๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 

-  ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

 
๑๐๐ คะแนน 

 

 

 
ภำค ค ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์)                                                                    
 

วนั/เวลา วชิาท่ีสอบ/ประเมิน คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัที ่๒๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ คะแนน 

 

 

 


