
 

 

   

 

 

ประกาศ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ 

เร่ือง รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว 

ท่ีจางจากเงินนอกงบประมาณ ป 2565 

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

ตามประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก

ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอร และพนักงานขับรถ ซึ่งจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการ

สอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารบั

การสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก ดังตอไปนี ้

1. บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 

ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (หนา 3) 

2. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 

ใหผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเขารับการสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

ในวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ โดยเขาสอบตามวัน เวลา และ

สถานท่ี ในตารางสอบนี้ 

ตำแหนง ครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอร 

09.00 – 09.30 น. รายงานตัว หองกลุมบริหารงานบุคคล 

09.30 – 11.10 น. 
สอบภาคปฏิบัติ  

การจัดการเรียนการสอน 

 
 

วิชาเอกคอมพิวเตอร อาคาร 3 ชั้น 1 หอง 316 

 11.10 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ 

ตำแหนง พนักงานขับรถ 

09.00 – 09.30 น. รายงานตัว หองกลุมบริหารงานบุคคล 

09.30 – 11.10 น. สอบภาคปฏิบัติ  

 

อาคารเพชรรัตนานุสรณ 

 

11.10 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ  
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3. รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

3.1 ตำแหนง ครูผูสอน 

- ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (หนา 4) 

 3.2 ตำแหนง พนักงานขับรถ 

    -  การสอบภาคปฏิบัติ การขับรถ เชน การขับรถเดินหนาและหยุดรถเทียบทางเทา การขับ 

รถเดินหนาเขาจอดในชองท่ีเปนมุมฉาก เปนตน 

4. สิ่งท่ีตองเตรียมมาในวันสอบ 

4.1 บัตรประจำตัวสอบ 

4.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให 

4.3 อุปกรณการเขียน ไดแก ปากกา น้ำยาลบคำผิด โดยเฉพาะดินสอ 2B และยางลบ 

5. เกณฑการตัดสิน 

ผูไดรับคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน

สูงสุดลงมาตามลำดับ หากมีคะแนนเทากันใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีดีกวา 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ จะประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกโดยเรียงลำดับ

จากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ  

สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล หรือทางเว็บไซต http://www.sainampeung.ac.th/ 

7. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 

โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ จะข้ึนบัญชีรวมผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เปนบัญชี

รวมของโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อครบ 2 ป 

นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ ประกาศสอบคัดเลือก

ลูกจางชั่วคราวตำแหนงเดียวกันครั้งใหม หรือเมื่อโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ สั่งเปล่ียนแปลงเปน

อยางอื่นแลวแตกรณี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

 

 
  

 (นายณรงคศักด์ิ รักพรา) 

 ผูอำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ 
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว 

ท่ีจางจากเงินนอกงบประมาณป 2565 

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565) 

 

ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงครูผูสอน วิชาคอมพิวเตอร 

ลำดับ เลขประจำตัว คำนำหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

   ไมมีผูมาสมัคร   

 

 

ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ตำแหนงพนักงานขับรถ 

ลำดับ เลขประจำตัว คำนำหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

1 ข-001 นาย สมัย เพ็ชรเสนา  
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รายละเอียดการสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวท่ีจางจากเงินนอกงบประมาณป 2565 

ตำแหนงครูผูสอน 

(แนบทายประกาศโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอปุถัมภฯ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565) 

 

1. การสอบปฏิบัติการสอน  

 1.1 ผูเขาสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรูโดยเลือกหัวขอเรื่องที่ถนัด เหมาะสมกับการจัดการเรยีน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

จำนวน 1 แผน (เวลาสอน 50 นาที) ผูเขาสอบนำแผนการจัดการเรียนรูมาแสดงในวันสอบจำนวน 3 ฉบับ 

 1.2 การสอบปฏิบัติการสอน พิจารณาจากทักษะและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา วิธีการและ

เทคนิคการสอน โดยเนนการใชสื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทักษะการใชคำถามและการตอบสนองตอ

พฤติกรรมผูเรียน และการควบคุมช้ันเรียน 

 1.3 กำหนดระยะเวลาในการสอบปฏิบัติการสอน 20 – 30 นาที โดยเลือกเฉพาะข้ันสอนจากแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีเตรียมมา 
 

2. การสอบสัมภาษณ  

 2.1 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา การแตงกาย วุฒิภาวะทางอารมณ และการมีปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแกปญหา ประสบการณการจัดการเรียนการสอน ผลงานโดดเดนเชิงประจักษ เชน การสง

นักเรียนเขาแขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ 

 2.2 ผู  เข าสอบสามารถจ ัดเตร ียมเอกสารแนะนำต ัว  Power Point หร ือแฟ มแสดงผลงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาในชวงการสอบสัมภาษณได  

 

 


