
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย 
............................................................ 

 ดว้ยโรงเรียนบา้นวงัขวญั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 ประสงค์จะรับ
สมคัรบุคคลเพื่อจดัจา้งเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทัว่ไป กลุม่งานบริหารทัว่ไป ต าแหนง่ ครูผูส้อน
(เอกภาษาไทย) ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เร่ือง หลกัเกณฑ์วธีิการและ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การก  าหนดลกัษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะของ
กลุม่งาน และการจดักรอบอตัราก  าลงัพนักงานราชการ ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2547  และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1626/2551 เร่ือง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกบัพนักงาน
ราชการ ส่ัง ณ วนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จ านวน 1 
ต าแหนง่ โดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 
1.   คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
               1.1 ตอ้งมคีณุสมบัติทั่วไป  ดงัน้ี 

(1) มสัีญชาติไทย 
(2) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุตาม   
       รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
(3) ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืง  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(4) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก  าหนดใน   
        กฎ ก.ค.ศ. 
(5) ไมเ่ป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งส่ังพกัราชการ  ถูกส่ังให้ออกจากราชการไวก้อ่นตามพระราชบัญญติัน้ี 
        หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามหลกัเกณฑ์  
        ท่ีก  าหนดในกฎหมายองค์กรวชิาชีพนั้น ๆ 
(6) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวชิาชีพครูและบุคลากร  
        ทางการศึกษา 
(7) ไมเ่ป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจา้หน้าท่ีในพรรคการเมอืง  
(8) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(9) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ  เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิด 
       ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากรัฐวสิาหกิจ  องค์กรมหาชน  หรือ  



(2) 

 

        หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหวา่งประเทศ 
(11)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลอ่อกเพราะการกระท าผิดวนิัยตาม 

 พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(12)   ไมเ่ป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหนว่ยงาน      
          ของรัฐ 

               1.2  ตอ้งมคีณุสมบติัเฉพาะต าแหนง่ 
2.   ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
                     2.1  ต าแหนง่พนักงานราชการ  วชิาเอกภาษาไทย   จ านวน 1  อตัรา 

       (1)   จบการศึกษาระดบัวฒุิปริญญาตรี  ในสาขาวชิาเอก 
-ภาษาไทย 
-การสอนภาษาไทย 
-วธีิสอนภาษาไทย 
-ไทยศึกษา 
-ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
-ภาษาและวรรณคดีไทย 
-ภาษาและวฒันธรรมไทย 
-วรรณคดีไทย 
-ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
-การสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา 

       (2)  มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  
2.2 ขอบขา่ยงานท่ีจะให้ปฏิบติั 

(1) ปฏิบติังานเกีย่วกบัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และสง่เสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

(2) จดัอบรมส่ังสอนและจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มลีักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(3) ปฏิบติังานเกีย่วกบัการจดัระบบดูแลชว่ยเหลือผูเ้รียน  
(4) ปฏิบติังานประสานความรว่มมือกบัผู้ปกครองและบุคคลในชมุชน  เพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้ รียน

ตามศกัยภาพ 
(5) ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3 อตัราวา่ง  จ านวน  1  อตัรา 
2.4 คา่ตอบแทน  เดือนละ  18,000  บาท 

3.    ก าหนดวัน  เวลา  สถานทีรั่บสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
3.1 ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัร  ขอย่ืนใบสมคัรดว้ยตนเอง  ไดท่ี้โรงเรียนบา้นวงัขวญัในระหวา่ง 
       วนัท่ี  1-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ โดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใด  ๆ  
 



(3) 

 

                     3.2  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชดุ 
3.3  ใบรับรองวฒุิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวา่เป็นผู้มีวฒุิการศึกษาตรงกบัต าแหนง่  
        ท่ีสมคัร   พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชดุ 
3.4 ทะเบียนบา้น  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชดุ 
3.5  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  จ านวน  1  ฉบบั (ออกให้ไมเ่กนิ  1  เดือน) 
3.6 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให้และติดรูปถา่ยของผู้ถือบตัรพร้อม

ส าเนา  จ านวน  1  ชดุ 
3.7 รูปถา่ยหน้าตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  2  น้ิว  จ านวน  3  รูป  
       (ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ   6  เดือน) 
3.8 ใบส าคญัการเปล่ียนชื่อ – ชื่อสกลุ ใบส าคญัการสมรส พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชดุ (ถา้ม)ี 

ทั้งน้ีในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบัให้ผูส้มคัรเขียนรับรองวา่ส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก  ากบัไวด้ว้ย 

4.     การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
จะประกาศรายชื่อผูม้สิีทธ์ิเขา้รับการคัดเลือกภายในวนัท่ี  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามตารางก  าหนด 

การสอบ  ณ โรงเรียนบา้นวงัขวญั   
5.    วิธีการคัดเลือก 
        ด าเนินการคดัเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกบัต าแหนง่โดย        
ประเมนิจากขอ้  6 
6.     หลักสูตรการคัดเลือก 

ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมนิสมรรถนะและวธีิการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ดว้ยวธีิการประเมนิ ดงัน้ี  

1. ภาค ก ( 100 คะแนน )  
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการสอบขอ้เขียน (50 คะแนน)  
1.2 ความรู้เฉพาะต าแหนง่ โดยการสอบขอ้เขียน (50 คะแนน)  

2. ภาค ข  
2.1 ประเมนิสมรรถนะ โดยประเมนิเอกสารเกีย่วกบัสมรรถนะและประสบการณ์ (50 คะแนน)  

3. ภาค ค  
3.1 ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ ( สัมภาษณ์ ) ( 50 คะแนน ) 
 
 
 
 
 

 



(4) 

 

 วัน  เวลา  การประเมินสมรรถนะ  คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน 

13 พฤษภาคม2558 
09.00 น. - 11.00 น.  
 
 
 
11.00-12.00 น.  
 
 
13.00-15.00 น.  

 

ภาค ก  
วชิาความรอบรู้ 
ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัวชิาการศึกษา  
ความรู้เฉพาะต าแหนง่(วชิาเอกภาษาไทย) 
ภาค ข  
ประเมนิสมรรถนะ  
 
ภาค ค  
ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่  

 
(100) 
(25) 
(25)  
(50) 
(50) 
(50)  
 
(50) 
(50)  

 
 
สอบขอ้เขียน 
สอบขอ้เขียน 
สอบขอ้เขียน 
 
ประเมนิเอกสาร 
(แฟ้มสะสมผลงาน) 
 
สัมภาษณ์,สังเกต 

 
7.    ก าหนดวัน  เวลา  สอบคัดเลือก 

       สอบคดัเลือกในวนัท่ี  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา  9.00  น.  ณ โรงเรียนบา้นวงัขวญั 
8.    เกณฑ์การตัดสิน 
        ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก  จะตอ้งไดค้ะแนนการสอบขอ้เขียน  การประเมนิเอกสาร    การ
สัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละ60   โดยจะประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือกเรียงล าดับจากผู้ท่ีไดค้ะแนน
สูงลงมาตามล าดบั  กรณีท่ีไดค้ะแนนรวมเทา่กนัให้เรียงล าดบัผูท่ี้ได้คะแนนสมรรถนะ  ภาค ก.  มากวา่ 
อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่  หากไดค้ะแนนเทา่กนัอีกให้ผูท่ี้ไดค้ะแนนสมรรถนะภาค ข.  มากวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่  ถา้หาก
คะแนนรวมยงัเทา่กนัอีกให้ผูท่ี้ไดค้ะแนนสมรรถนะภาค ค.  มากวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่  และถา้หากคะแนนยงัเทา่กนั
อีกให้ผูส้มคัรในล าดบัเลขท่ีน้อยกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ 
        ทั้งน้ีจะประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือกภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ท่ีห้องธุรการโรงเรียน
บา้นวงัขวญั   
9.  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชี 
      ข้ึนบญัชีเป็นเวลา 1 ปี  แตก่รณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการคัดเลือกล าดบัท่ี 1 ไมม่ารายงานตวัตามวนั  เวลา 
ท่ีก  าหนด  จะคดัเลือกผูท่ี้ไดรั้บการข้ึนบญัชีในล าดับถัดไปมาแทนตามล าดับ   
10.   การส่ังจ้าง 

10.1  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บการส่ังจา้งปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบทัว่ไป  ตามท่ีไดรั้บการคัดเลือก 
และรับอตัราจา้งตามต าแหนง่  ทั้งน้ีการส่ังจา้งจะกระท าไดก้ต็อ่เมื่อทางโรงเรียนได้รับอนุมติังบประมาณการจา้ง
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 แลว้เทา่นั้น 

10.2  การรายงานตวัเพื่อรับการส่ังจา้ง  จะตอ้งมารายงานตวัและท าสัญญาจา้งในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558   เวลา 9.00 น.   หากพน้เวลา  จะพิจารณาส่ังจา้งบุคคลท่ีได้รับการคดัเลือกในล าดับตอ่ไป  

 



(5) 

 

 
10.3  จะตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรทุกประการ  หากภายหลงัตรวจสอบพบวา่  

เป็นผูข้าดคณุสมบติั  จะไมไ่ดรั้บการพิจารณาส่ังจา้งหรือเลิกจา้งแลว้แตก่รณีโดยไมม่เีง่ือนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เมษายน พ.ศ. 2558  

 

                                                     

      (ลงชื่อ)          
      
                                                                                                                                         
(นายไตรภพ   สุเมรุไหว) 

                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัขวญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบุคลากร.  โทร. 088-4278417 
 



(6) 

 

หลักสูตรการคัดเลือกเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านวังขวัญ  อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพษิณโุลก 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพษิณโุลก เขต 2 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ  ลงวันที ่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558) 

............................................................. 
ภาค  ก.  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความเข้าใจ  

วิชาชีพครู ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
            ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  ความสามารถเกีย่วกบัวชิาการศึกษา  และความรู้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัวชิาชีพครู  ดว้ยวธีิสอบขอ้เขียน  โดยค านึงถึงระดบัความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหนง่ตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานต าแหนง่  ดงัน้ี 
             1.  วชิาความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 25  คะแนน)  ให้ทดสอบในเร่ืองตอ่ไปน้ี 
                 1.1 สังคม  เศรษฐกจิ  การเมอืง  และเหตุการณ์ปัจจุบนั  
                 1.2  นโยบายของรัฐบาลท่ีเกีย่วข้องกบัการศึกษา 
                 1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                 1.4  วฒันธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
                 1.5  กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
            2.  ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัวชิาการศึกษา (คะแนนเต็ม  25  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวธีิการสอบ
ขอ้เขียน  ในเร่ืองตอ่ไปน้ี 
                 2.1  หลกัการศึกษา 
                 2.2  หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
                 2.3  การจดักระบวนการเรียนรู้ 
                 2.4  จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
                 2.5  ส่ือและนวตักรรมการศึกษา 
                 2.6  การวดัและประเมนิผลการศึกษา 
            3.  ความรู้ความสามารถเกีย่วกบัวชิาเอกท่ีเปิดรับสมคัร ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน )  ให้ทดสอบโดยวธีิการ
สอบขอ้เขียนเกีย่วกบัความรู้ในเน้ือหาวชิาเอกท่ีเ ปิดรับสมคัร 
ภาค  ข.  ประเมินสมรรถนะ โดยประเมนิเอกสารแฟ้มสะสมผลงานเกีย่วกบัสมรรถนะและประสบการณ์ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ภาค  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน )  ให้ประเมนิความเหมาะสมของบุคคล   
โดยวธีิการสัมภาษณ์  สังเกต  ดงัตอ่ไปน้ี 
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                  1.  ประวติัสว่นตวั  ประวติัการศึกษา 
                  2.  บุคลิกภาพ 
                  3.  การมปีฏิภาณไหวพริบ 
                  4.  การมปีฏิสัมพนัธ์ 
                  5.  เจตคติ 
 
 

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

 
 

ปฏทินิการปฏบัิติงาน  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านวังขวัญ   อ าเภอเนินมะปราง   จังหวัดพษิณโุลก 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพษิณโุลก เขต 2 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบัิติงาน วัน  เดือน  ปี 

1 ประกาศรับสมคัร 29-30 เมษายน 2558 
2 รับสมคัรคดัเลือก(ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) 1-12 พฤษภาคม 2558 
3 ประกาศรายชื่อผูม้สิีทธ์ิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ  และ

ก  าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประเมนิสมรรถนะ 
ภายใน 12 พฤษภาคม 2558 

4 สอบขอ้เขียน,ประเมนิสมรรถนะจากแฟ้ม,สอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2558 
5 ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลือก ภายใน 13 พฤษภาคม 2558 
6 รายงานตวัและจดัท าสัญญาจา้ง 14 พฤษภาคม 2558 
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ใบสมัครคัดเลือกเพือ่สรรหาและเลือกสรรต าแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย 

ปฏิบติัหน้าท่ีครูผูส้อน 
โรงเรียนบา้นวงัขวญั  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต ๒  

…………………………………………………………. 
 

๑.     ชื่อ.................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
         สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.     เกดิวนัท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
         อายุถึงวนัสมคัร............................ปี.................................................เดือน....... .....................................วนั 
๓.     เกดิท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จงัหวดั................ .................... 
๔.     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน.............................. ....................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
        .....................................................เมือ่วนั ท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 
๕.     ท่ีอยูปั่จจุบนั...............................หมู.่.............  ถนน..................................ต าบล......................................  
        อ าเภอ...........................................จงัหวดั........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
        เบอร์โทรศพัท์บา้น................................................เบอร์โทรศพัท์มอืถือ......................................... .......... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรั้บวฒุิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มคีณุวฒุิความรู้  ความสามารถพิเศษ คือ................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................... .............................................................................................. 
๗.     ขอสมคัรสอบคดัเลือกเป็นพนักงานราชการ วชิาเอกภาษาไทยโรงเรียนบา้นวงัขวญั 
 
      (ลายมอืชื่อ)...................................................ผูส้มคัร 
          (..................................................) 
        ย่ืนใบสมคัร วนัท่ี  ...............  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รูป 2 น้ิว 


