
 

 
 

 
       
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองใบพัด 
ที่ 1/2559 

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

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

 ด้วยโรงเรียนบ้านคลองใบพัด ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ 2559 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2559 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551  ซึ่ง
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพนักงานราชการ
ในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้างงาน 
   ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญา กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 
   กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป 
   ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000  บาท    
   ต าแหน่งว่าง  จ านวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ 
     กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จ านวน  1  อัตรา 
  ระยะเวลาจ้าง   ตั้งแต่วันที่ท าสัญญา – 30  กันยายน  2559 
  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  ระยะเวลาจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ  2559 
  ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
   
  



 

 
 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
   3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และไม่
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
   6) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแตโ่ทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
   7)ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
   1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
   2) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน   
 3.  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  17 – 20 พฤษภาคม  2559 
 
 4. การรับสมัคร 
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 
ต าบลวังหมี   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 21 - 25 เดือนพฤษภาคม 2559  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในเวลาราชการ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  4.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1.5  นิว้ ถ่ายไม่เกิน   
6  เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 
   2)  คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
   3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งออกโดยคุรุสภา 
   4)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
   5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน 



 

 
 

   6)  หลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐาน
ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาภาพถ่าย อย่างละ 1  ฉบับ  
   
  4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มี
สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้สมัครนั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆไมได้ทั้งสิ้น 
 
 5.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวันเวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 26  พฤษภาคม  2559  ณ  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด  ต าบลวังหมี 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา หรือเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด  จะพิจารณาเลือกสรร ในวันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
ตามหลักสูตร ดังนี้ 

ภาค ก ภาค ข เวลา  09.00 น. ถึง 12.00 น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2548 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
   - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งในวิชาเอกปฐมวัย 
   - ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
   - ความสามารถทางด้านการสอน 
  ภาค ค เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ 
(คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

  
 7. เกณฑ์การตัดสิน   

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ แผ่นแต่ละภาค
รวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
สอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 
 8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

          โรงเรียนบ้านคลองใบพัด   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภาย ในวันที่  30  พฤษภาคม  
2559 ณ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด หรือเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 
 9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
  9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือตามประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน            
การสรรหาและการเลือกสรรโดยการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จ านวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรในล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัว และท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด  ในวันที่31 พฤษภาคม 2559 
  9.2 การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต าแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านคลองใบพัด จะเรียกตัวเรียงล าดับที่ 
 
 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1  จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด ภายในวันที่  
31  พฤษภาคม  2559  
   

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559         
 
 
                 
       ลงชื่อ 
             (นายธานี  ศุกระเศรณี) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองใบพัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านคลองใบพัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือนปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่  17 – 20 พฤษภาคม 2559  
2 รับสมัคร วันที่  21 – 25 พฤษภาคม 2559  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   วันที่  26  พฤษภาคม 2559  
4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่  27 พฤษภาคม  2559  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่  30  พฤษภาคม 2559  
6 รายงานตัวและท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ้านคลอง

ใบพัด 
วันที่  31  พฤษภาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองใบพัด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
.....................................................................................  

 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
      ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
ครู ที่ (50 คะแนน) 
      ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
ครูด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานต าแหน่ง 
 1. ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
    - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 
    - นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    - วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
        - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
       - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  2546  
       - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  2551 
       - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2549 
 
 2.  ความสามารถท่ัวไป ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยเรื่องต่อไปนี้ 
     -  ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
และข้อมูลต่างๆ 
     -  ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
    -  ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 
 3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
    -  วินัยและการรักษาวินัย 
    -  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    -  มาตรฐานวิชาชีพ 
    -  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    -  สมรรถนะวิชาชีพ 
 
 
 



 

 
 

  ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
1.  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ใน

เรื่องต่อไปนี้ 
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จิตวิทยาหารศึกษาและการแนะแนว 
- การพัฒนาผู้เรียน 
- การบริหารจัดการเรียนชั้นเรียน 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.  ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัย 
 

 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งวิชาชีพ (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 

-  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
- การประกอบคุณงามความดี 
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และการแต่งกาย 
- การมีปฏิภาณไหวพริบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี 
- เจตคติและอุดมการณ์ต่อวิชาชีพครู 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


