
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปัง 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
-----------------------  

 ด้วยโรงเรียนบ้านเมืองปัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ที ่1626/2551 เร่ือง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่ ศธ 04177/1369  ลงวันที่ 30 
เมษายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเมืองปัง   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
                  1.1 ต าแหน่งครูผู้สอน  
                  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่
หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
                 อัตราว่าง 
                 จ านวน 2 อัตรา คือ   
                 1. วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  จ านวน  1  อัตรา   
                 2. วิชาเอกดนตรี  จ านวน  1  อัตรา 
                 ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท  
                 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
                 ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

/ (1) มีสัญชาติไทย 



 

           (1) มีสัญชาติไทย 
                  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
                  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                  (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน  
พรรคการเมือง 
                  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
                  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                  (1) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขา อ่ืนที่ ก.ค.ศ. และก าหนดให้
เป็นคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับที่ก าหนดในข้อ 1.1  
                  (2) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 
             3. การรับสมัคร  
                3.1. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร    
                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านเมืองปัง ตั้งแต่วันจันทร์ 
ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ   
                 3.2. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1× 1.5 นิว้ เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
    (2) คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน 1 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้อนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
    (3) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี) 
    (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออก
โดยคุรุสภา 
    (5) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ   
ทั้งนี้  ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

/ (6) ใบรับรองแพทย์... 



 

    (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
    (7) หลักฐานอ่ืน เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ 1 ฉบับ 
             4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง  ตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้
ทั้งสิ้น 
             5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง และ เว็บไซด์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  http://www.udesa2.go.th/ud2/  
             6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

วัน และ เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
6 มิถุนายน 2558 
09.00-10.30 น. 

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป,ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู,ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

100 ทดสอบข้อเขียน 

6 มิถุนายน 2558 
10.40-12.00 น. 

ภาค ข ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(วิชาเอก) 50 ทดสอบข้อเขียน 

6 มิถุนายน 2558 
13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 สัมภาษณ์ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น                                                                                              200  
7. วัน เวลา และสถานท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

                 โรงเรียนบ้านเมืองปัง  จะท าการประเมินสมรรถนะตามวันเวลาและสถานที่ ดังต่อไปนี้  
                 (1) ประเมินสมรรถนะภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป,ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

/ ความประพฤติ… 



 

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู,ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู  (ทดสอบข้อเขียน 100 คะแนน) 
ในวันที ่6 มิถุนายน 2558 เวลา  09.00-10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี 
                  (2) ประเมินสมรรถนะภาค ข ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง/วิชาเอก  (ทดสอบข้อเขียน 50 
คะแนน) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 10.40-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
                  (3) ประเมินสมรรถนะภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน) ในวันที่ 6 
มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี 
             8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
             9. การจัดล าดับที ่
    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ดังนี้ 
                 (1) ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก สูงกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
    (2) หากคะแนนยังเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ข สูงกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                 (3) หากคะแนนยังเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนบ้านเมืองปัง ก าหนด 
             10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 โรงเรียนบ้านเมืองปัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ตามล าดับที่ ภายในวันที่  8  มิถุนายน 2558  ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง และเว็บไซดส์ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  http://www.udesa2.go.th/ud2/  
             11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 โรงเรียนบ้านเมืองปัง จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับจ าแนกตามต าแหน่ง  คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก ที่ผ่านการการเลือกสรรเป็นบัญชีของโรงเรียนบ้านเมืองปัง โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ป ีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
             12. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
                 (1) การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1  

/ ให้มารายงานตัว… 

http://www.udesa2.go.th/ud2/


 

ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
                 (2) การเรียกตัวคร้ังต่อไป  หากมีต าแหน่งว่าง  โรงเรียนบ้านเมืองปัง  จะเรียกตัว เรียงล าดับที่  โดยวิธี
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  15  วัน 
             13. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
                   ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1  จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง  สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 
  (นายไชยวัฒน์   ไกรราช) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ ปฏิทิน... 
ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

โรงเรียนบ้านเมืองปัง   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 15-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

2 รับสมัคร 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลา 
ราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558   

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2558    

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

6 รายงานตัว 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  

7 จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ  

สังกัดโรงเรียนบ้านเมืองปัง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558) 

 
 หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ และความสามารถที่ใช้ 

เฉพาะต าแหน่ง ตามรายละเอียดหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
ภาค ก ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป สอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ โดยสอบข้อเขียน 
 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 3. คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
 5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 6. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
 7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 8. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้/การวิจัยทางการศึกษา/สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 9. กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ภาค ข ภาคความรู้ความสามรถเฉพาะต าแหน่ง สอบข้อเขียนวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

ภาค ค ประเมินคุณลักษณะของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก  
 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 2. บุคลิกลักษณะ 
 3. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 
 4. เจตคติและอุดมการณ์ 
 5. ความสามารถทางด้านการสอน 


