ประกาศโรงเรียนบานหนองตะเคียน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

…………………..
ดวยโรงเรียนบานหนองตะเคียน อําเภอสากเหล็ก ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุมบริหารงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 และคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบ
อํานาจการปฏิบัตริ าชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ซึ่งใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน

(4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(5) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
(6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา คือ
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน 9,530 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 ระหวางอายุสัญญาจางหากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งป (ปงบประมาณ) ไดคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับดี สัญญาจางเปนอันสิ้นสุด
2. สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูที่มีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูที่มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ

(8) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ.
วาดวยโรค มายืน่ ดวย
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้
ซึ่ง ก.ค. และ ก.ค.ศ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และหรือกรมสามัญศึกษาเดิม และหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป ระสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนบานหนองตะเคียน อําเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.
5. การยื่นใบสมัคร
ผูป ระสงคจะสมัครขอรับใบสมัครพรอมยื่นใบสมัครดวนตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองครบถวนดวยตัวบรรจง ผูสมัครจะตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตจายของไปรษณียไ วในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูภายหลังตองแจงใหโรงเรียน
บานหนองตะเคียน ทราบภายใน 7 วัน และผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาที่รับสมัครใน
วันสมัคร
6. เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน
และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
(2) คุณวุฒิการศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนการแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริงและสําเนาภาพถาย จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติไมหลังวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถาย จํานวนอยางละ 1 ฉบับ

(5) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไมตรงกัน)
อยางละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย
7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร
อันมีผลทําใหผูสมัคร ไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับ
สมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
9. ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบานหนองตะเคียน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ภายในวันที่
16 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบานหนองตะเคียน และทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
10. หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะปรากฏในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
11. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วัน เดือน ป
18 พฤษภาคม 2554

เวลา
09.00 – 10.30 น.

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ภาค ก. ความรู
50
ขอเขียน
ความสามารถทั่วไป
10.30 – 12.00 น.
ภาค ข. ภาคความรู
50
ขอเขียน
ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง
13.00 น. เปนตนไป ภาค ค. สอบสัมภาษณ
50
สอบสัมภาษณ
12. เกณฑการตัดสิน
ผูท ี่จะถือเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมทุกภาค
ไมต่ํากวารอยละ 60

13. การประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนบานหนองตะเคียน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ณ โรงเรียนบานหนองตะเคียน และทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
โดยจะประกาศเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวม
เทากันใหพิจารณาใหผูสอบไดคะแนนภาค ข. มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และถาไดคะแนนภาค ข.
เทากัน ใหผูไดคะแนนภาค ค. มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา และถายังไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีสุมแบบ
ธรรมดา (จับสลาก)
14. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
บัญชีผูผานการเลือกสรรใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีเปนตนไป แตถามีการประกาศ
รับสมัครครั้งใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอนในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ซ้ํากันกับที่ประกาศ
รับสมัครใหมเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครใหม
15. การจางและการจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
15.1 ผูผ านการเลือกสรรจะไดรับการจางและจัดทําสัญญาจางตามลําดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว จะตองเปน
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
15.2 หนังสือรับรองวุฒิหรือปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนพรอมสําเนาหลักฐานแสดง
คุณวุฒิดังกลาวตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
15.3 เปนผูมีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร
หากผูผานการเลือกสรรรายใดที่คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะไมไดรับ
การพิจารณาจัดจางเปนพนักงานราชการ โดยไมมีเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น
15.4 การจางผูผานการเลือกสรรครั้งแรก จะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนหนังสือ
เรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการจัดจางครั้งแรก ใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองทราบประกาศ
การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
สําหรับการจัดจางครั้งตอไป จะเรียกตัวผูผานการเลือกสรรตามลําดับที่ที่จะไดรับการจัดจาง
เปนรายบุคคล โดยจะมีหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรร โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูในเขตจาย
ของการไปรษณียที่ผูสมัครระบุไวในใบสมัคร และใหเวลา 10 วัน นับตั้งแตวันประทับตราของไปรษณียตน
ทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกมารายงานตัวนั้น
15.5 ผูที่ไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการ เมื่อไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
ณ สถานศึกษาแหงใด ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดเวลา ในหนังสือสงตัว ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิในการจัดจาง

16. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
16.1 แตงกายสุภาพเรียบรอย
16.2 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ
16.3 การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้
หามนําตํารา เครื่องคํานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในหองสอบ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่ม
เวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองไดก็ตอเมื่อ ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่
ควบคุมการสอบแลว
16.4 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
อยางเครงครัด
16.5 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
16.6 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
16.7 ผูเขาสอบจะตองนั่งตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบจะ
ไมไดรับคะแนนในการสอบ
16.8 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไมออก
หองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
16.9 ถาสอบเสร็จกอนเวลา และสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได
16.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมหองสอบอนุญาตเทานั้น
16.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุด
ทันทีแตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมหองสอบอนุญาตแลว
16.12 เมื่อสอบเสร็จแลวจะตองออกจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาหองสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
16.13 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดใหคะแนนทันที

16.14 ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ และไมมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นายกานท จันทรคณา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตะเคียน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบานหนองตะเคียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 ประกาศรับสมัคร
2 รับสมัคร
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
4 ประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน
และสัมภาษณ
5 ประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
6 จัดทําสัญญาจางและรายงานตัวปฏิบัติหนาที่

วัน เดือน ป
2 พฤษภาคม 2554
9 พฤษภาคม 2554 13 พฤษภาคม 2554
16 พฤษภาคม 2554
18 พฤษภาคม 2554
20 พฤษภาคม 2554
23 พฤษภาคม 2554

หมายเหตุ
ไมเวนวันหยุดราชการ
โรงเรียนบาน
หนองตะเคียน

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบานหนองตะเคียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
แนบทายประกาศโรงเรียนบานหนองตะเคียน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
.....................................................................
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถทั่วไป ดวยวิธีการสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนงหรือที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(1) ความสามารถทางดานตัวเลข ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถดานเหตุผล
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรูทั่วไปดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เหตุการณปจจุบัน
(2) ความสามารถดานการสะกดคํา อานคํา ความหมายของคําหรือกลุมคํา การเลือกใชคําหรือกลุมคํา
(3) ความสามารถดานการเขียน การเรียงขอความ การแตงประโยค การยอความ การเขียนอธิบาย
ความหมายของคํา
(4) ความเขาใจทางดานภาษา การอานจับใจความ หรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราว บทความ
หรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามแตละบทความหรือขอความนั้น รวมทั้งสรุปความ ตีความ และ
ขยายความ
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉาพะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ทดสอบเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาชีพ หรือทดสอบความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ไดแก จิตวิทยา
หลักการสอน การวัดผลประเมินผลและการสรางสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบขอเขียน
(2) ทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ไดแก ความรูที่เปนประโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ และความสามารถประสบการณ ความคิดริเริ่มสรางสรรคทวงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ
และบุคลิกภาพเปนตน

