
 
 

ประกาศโรงเรียนบานหนองตะเคียน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตําแหนงครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1  
………………….. 

 
 ดวยโรงเรียนบานหนองตะเคียน  อําเภอสากเหล็ก  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจาง                
เปนพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป   กลุมบริหารงานท่ัวไป  ฉะนั้นอาศัยอํานาจ               
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547   ประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และ    
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ.ศ.   2552     ลงวันท่ี    11   กันยายน   2552    และประกาศ      
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2547   และคําส่ัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551  ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2551    เรื่อง  การมอบ
อํานาจการปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ซ่ึงใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัตริาชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป   โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
 ชื่อตําแหนง    ครูผูสอน        
 กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 
 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานหนาท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริม   
การเรียนรูของผูเรียน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี ้
  (1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน            
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  (2)  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  โดยการจัดอบรมส่ังสอนและ    
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  (3)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 



  (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  (5)  ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ 
  (6)  ทํานุบํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (7)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียน  เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียน    
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (8)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง   จํานวน  1  อัตรา  คือ 
                  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ        จํานวน    1    อัตรา 
คาตอบแทน      9,530 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันทําสัญญาจาง  ถึง  วันท่ี  30  กันยายน  2555   ระหวางอายุสัญญาจางหากการ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังป (ปงบประมาณ)  ไดคาเฉล่ียต่ํากวาระดับดี  สัญญาจางเปนอันส้ินสุด 
2.  สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
3.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูท่ีมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่ํากวา  18  ป 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูท่ีมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ            
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีใน               
พรรคการเมือง 
  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด  
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   
 
 



  (8)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ู
หมายเหตุ    ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ.  
วาดวยโรค  มายืน่ดวย 
 3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
        เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือทางปริญญาวิชาชีพอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี ้  
ซ่ึง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  และหรือกรมสามัญศึกษาเดิม  และหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีโรงเรียนบานหนองตะเคียน  อําเภอสากเหล็ก               
จังหวัดพิจิตร      ตั้งแตวันท่ี  9  พฤษภาคม  2554  ถึง  วันท่ี 13   พฤษภาคม  2554  (ไมเวนวันหยุดราชการ)    
ตั้งแตเวลา  09.00 – 16.00 น.   
5.  การยื่นใบสมัคร  
 ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครพรอมยื่นใบสมัครดวนตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองครบถวนดวยตัวบรรจง  ผูสมัครจะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน       
ในเขตจายของไปรษณียไวในใบสมัคร  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูภายหลังตองแจงใหโรงเรียน                 
บานหนองตะเคียน  ทราบภายใน 7 วัน  และผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัครใน
วันสมัคร 
6.  เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ซ่ึงถายไมเกิน 6 เดือน  
และถายครั้งเดียวกัน  จํานวน 3 รูป 
 (2)  คุณวุฒิการศึกษา  เชน  ปริญญาบัตร  และระเบียนการแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  ฉบับจริงและสําเนาภาพถาย จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติไมหลังวันท่ีเปดรับสมัครวันสุดทาย 
 (3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน 1 ฉบับ 
 (4)  บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 



 (5)  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล  (ในกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐานไมตรงกัน)                            
อยางละ 1 ฉบับ 
            (6) ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน    จํานวน  1  ฉบับ 

 ท้ังนี้  ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย 
 
7.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครเขารับการเลือกสรร            
อันมีผลทําใหผูสมัคร  ไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับ
สมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดท้ังส้ิน 
9.  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนบานหนองตะเคียน   จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  ภายในวันท่ี    
16 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบานหนองตะเคียน และทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   
10.  หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
11.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 
วัน  เดือน  ป เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

18 พฤษภาคม 2554 09.00 – 10.30 น. 
 
10.30 – 12.00 น. 
 
 
13.00 น. เปนตนไป  

ภาค ก. ความรู
ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข.  ภาคความรู
ความสามารถท่ีใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง 
ภาค ค. สอบสัมภาษณ 

50 
 

50 
 
 

50 

ขอเขียน 
 

ขอเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ 
12.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือเปนผูผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมทุกภาค      
ไมต่ํากวารอยละ 60 



13.  การประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 โรงเรียนบานหนองตะเคียน  จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรในวันท่ี   20   พฤษภาคม  2554  
 ณ  โรงเรียนบานหนองตะเคียน  และทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
โดยจะประกาศเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวม
เทากันใหพิจารณาใหผูสอบไดคะแนนภาค ข. มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และถาไดคะแนนภาค ข. 
เทากัน  ใหผูไดคะแนนภาค ค. มากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และถายังไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีสุมแบบ
ธรรมดา (จับสลาก) 
14.  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 บัญชีผูผานการเลือกสรรใชไดไมเกิน 1 ป  นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีเปนตนไป  แตถามีการประกาศ
รับสมัครครั้งใหมแลว  บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอนในคณุวุฒิและสาขาวิชาเอกท่ีซํ้ากันกับท่ีประกาศ     
รับสมัครใหมเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครใหม 
15.  การจางและการจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 15.1 ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจางและจัดทําสัญญาจางตามลําดับท่ีท่ีขึ้นบัญชีไว  จะตองเปน 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 15.2  หนังสือรับรองวุฒิหรือปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนพรอมสําเนาหลักฐานแสดง
คุณวุฒิดังกลาวตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทาย 
 15.3  เปนผูมีคุณสมบัติ  มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีประกาศรับสมัคร      
หากผูผานการเลือกสรรรายใดท่ีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จะไมไดรับ
การพิจารณาจัดจางเปนพนักงานราชการ  โดยไมมีเง่ือนไข ใด ๆ ท้ังส้ิน 
 15.4  การจางผูผานการเลือกสรรครั้งแรก  จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนหนังสือ
เรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการจัดจางครั้งแรก  ใหมารายงานตัว จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองทราบประกาศ
การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 สําหรับการจัดจางครั้งตอไป  จะเรียกตัวผูผานการเลือกสรรตามลําดับท่ีท่ีจะไดรับการจัดจาง          
เปนรายบุคคล  โดยจะมีหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรร  โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูในเขตจาย
ของการไปรษณียท่ีผูสมัครระบุไวในใบสมัคร  และใหเวลา 10 วัน  นับตั้งแตวันประทับตราของไปรษณียตน
ทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกมารายงานตัวนั้น 
 15.5  ผูท่ีไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการ  เม่ือไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ    
ณ สถานศึกษาแหงใด  ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดเวลา ในหนังสือสงตัว  ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิในการจัดจาง 
 



16.  ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี ้
 16.1  แตงกายสุภาพเรียบรอย 
 16.2  ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร  และบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให
ไปในวันประเมินสมรรถนะ  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ 
 16.3  การเขารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ  ดังนี ้
หามนําตํารา  เครื่องคํานวณ  และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเขาไปในหองสอบ  ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่ม
เวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที  แตจะเขาหองไดก็ตอเม่ือ  ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบแลว 
 16.4  ตองเช่ือฟง  และปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ
อยางเครงครัด 
 16.5  ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
 16.6  ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที           
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
 16.7  ผูเขาสอบจะตองนั่งตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในการสอบจะ
ไมไดรับคะแนนในการสอบ 
 16.8  เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน  หรือบุคคลภายนอก  และไมออก
หองสอบ  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
 16.9  ถาสอบเสร็จกอนเวลา  และสงคําตอบนั้นแลว  ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
 16.10  แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได  เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมหองสอบอนุญาตเทานั้น 
 16.11  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุด
ทันทีแตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมหองสอบอนุญาตแลว 
 16.12  เม่ือสอบเสร็จแลวจะตองออกจากสถานท่ีสอบโดยพลัน  หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขาหองสอบ  
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 
 16.13  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา    
ส่ังงดใหคะแนนทันที 



 16.14  ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ  และไมมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี ้
  
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    2   พฤษภาคม    พ.ศ.  2554 
 

 
(นายกานท      จันทรคณา) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตะเคียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป 

โรงเรียนบานหนองตะเคียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร   เขต 1  

 
ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน  เดือน ป หมายเหต ุ
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 

ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร 
 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน 
และสัมภาษณ 
ประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
จัดทําสัญญาจางและรายงานตัวปฏิบัติหนาท่ี 

   2  พฤษภาคม  2554 
    9 พฤษภาคม  2554  - 
  13 พฤษภาคม  2554 
  16 พฤษภาคม  2554 
  18  พฤษภาคม  2554 
 
   20  พฤษภาคม  2554 
   23  พฤษภาคม  2554 

 

 
 

 
 
           
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบาน
หนองตะเคียน 

ไมเวนวันหยุดราชการ 



หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
โรงเรียนบานหนองตะเคยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร    เขต 1   
แนบทายประกาศโรงเรียนบานหนองตะเคียน  ลงวันท่ี   2  พฤษภาคม 2554 

..................................................................... 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ทดสอบความรู  ความสามารถท่ัวไป  ดวยวิธีการสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถท่ี
ตองการของตําแหนงหรือท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (1)  ความสามารถทางดานตัวเลข  ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถดานเหตุผล  
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ความรูท่ัวไปดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และ
เหตุการณปจจุบัน 
 (2)  ความสามารถดานการสะกดคํา  อานคํา  ความหมายของคําหรือกลุมคํา  การเลือกใชคําหรือกลุมคํา 
 (3)  ความสามารถดานการเขียน  การเรียงขอความ  การแตงประโยค  การยอความ  การเขียนอธิบาย
ความหมายของคํา 
 (4)  ความเขาใจทางดานภาษา  การอานจับใจความ  หรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราว  บทความ  
หรือขอความท่ีกําหนดให  แลวตอบคําถามแตละบทความหรือขอความนั้น  รวมท้ังสรุปความ  ตีความ  และ
ขยายความ 
 
ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉาพะสําหรับตําแหนง  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 (1)  ทดสอบเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาชีพ  หรือทดสอบความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ไดแก  จิตวิทยา
หลักการสอน  การวัดผลประเมินผลและการสรางส่ือการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบขอเขียน 
 (2)  ทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  ไดแก  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีมีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน 
 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ประเมินผูเขาสอบสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  ไดแก  ความรูท่ีเปนประโยชน
ในการปฏิบัติหนาท่ี  และความสามารถประสบการณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคทวงทีวาจา  อุปนิสัย  เจตคติ
และบุคลิกภาพเปนตน 


