ประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ดวยโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย อําเภอสามงาม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปน พนักงานราชการ
ตําแหนง ครูผูสอน ประเภทพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 1626/ 2551 เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. กลุมงาน ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับ
(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
วิชาเอกดนตรีไทย
คาตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาในการจาง ตั้งแตวันที่รายงานตัวปฏิบัติหนาที่ และทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30
กันยายน 2555
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปๆละ 1 ครั้ง เพื่อ
ประกอบการขึ้นเงินคาตอบแทนในแตละป เวนแตมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผานในคราวนัน้ ๆ ใหถือวา
การจางสิ้นสุดในคราวเดียวกัน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครเขารับการเลือกสรรตามที่
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย ประกาศหรือกําหนด
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
(3)ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4)ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (5)ไมเปนผู
ดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(6)ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจน
เปนที่รังเกียจของสังคม
(7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
(8)ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช หรือผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน
ที่นารังเกียจของสังคม
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยงานราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไม
เปนโรคตองหามตามกฎก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 มายื่นยันดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นซึ่งก.ค.เดิม หรือก.ค.ศ.
รับรอง วิชาเอกดนตรีไทย

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผูมีความประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองทีโ่ รงเรียนบาน
ยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2555 เวลา 08.30
น. - 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมเเวนตาดํา ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถาย ไม
เกิน 6 เดือน ถายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันเปดรับสมัคร)จํานวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒกิ ารศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันที่เปดรับสมัคร ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร
ได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาที่สําเร็จการศึกษาวันที่ไดรับอนุมัติปริญญา
บัตร ตรงตามประกาศของทางโรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่น
แทนก็ได (ถายสําเนาพรอมรับรองสําเนา จํานวนอยางละ 1 ฉบับ)
(3) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพรอมถายสําเนา อยางละ 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์พรอมถายสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ
ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ. 2549
(6) ใบรับรองการผานงาน(ถามี) หรือหลักฐานที่แสดงถึงการเปนบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับตําแหนงความเปนครู เชนเกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟมสะสมงาน เปนตน
(7) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(กรณีที่มีชื่อตัว-ชื่อสกุลใน
หลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน)
3.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ
3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดใบสมัครถูกตองและ
ครบถวน
(2) ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
(3) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง จะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครให
ครบสมบูรณ พรอมทั้งยื่นหลักฐานที่เกี่ยวของในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครเอง ไมวาดวยสาเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สอบตามประกาศดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะทันที

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 และกําหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ
2555 และประกาศรายชื่อผูสอบผาน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ ณ โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบาน
ปลายหวย อําเภอสามงาม หรือที่เว็บไซด http://www.phichit1.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
5.1 ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ และสมรรถนะ ดวยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรรมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรอบรู ความสามารถทั่วไป และความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพ
2. ความรูความเขาใจที่ใชเฉพาะตําแหนง
การประเมินครั้งที่ 2
1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณงามความดี
3. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50

สอบขอเขียน
(ขอสอบปรนัย)

50

สอบขอเขียน
(ขอสอบปรนัย)

20
20
20
20
20

สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

200

โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พรอมกัน
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และ
การประเมินครั้งที่ 2 แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมิน ครั้งที่
2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจาก การประเมิน
ครั้งที่ 1 ความรอบรู ความสามารถทั่วไป และความรู ความเขาใจ ฯ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และ
หากคะแนนคะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และคะแนนการประเมินครั้งที่ 2 เทากัน

ใหพิจารณาจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครสอบ ผูสมัครสอบที่มีหมายเลขประจําตัวกอน เปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย อําเภอสามงาม และ
ทาง http://www.phichit1.go.th โดยบัญชีรายชือ่ ดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย
อําเภอสามงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

(
(นายสุวัฒน คําดา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรรพนักงานราชการ
แนบทายประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาปลายหวย
ลงวันที่ 17 มกราคม 2555

ประกาศรับสมัคร
17 – 29 มกราคม 2555
รับสมัคร
30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2555 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม ีสทิ ธิ์เขารับการประเมิน 8 กุมภาพันธ 2555
การประเมินครั้งที่ 1
13 กุมภาพันธ 2555
การประเมินครั้งที่ 2
13 กุมภาพันธ 2555
ประกาศผลการเลือกสรร 16 กุมภาพันธ 2555
รายงานตัวทําสัญญาจาง 20 กุมภาพันธ 2555

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
แนบทายประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย ลงวันที่ 17 มกราคม 2555
.....................................................................
ประเมินครั้งที่ 1
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถทั่วไป ดวยวิธีการสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถที่
ตองการของตําแหนงหรือที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(1) ความสามารถทางดานตัวเลข ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถดานเหตุผล
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรูทั่วไปดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เหตุการณปจจุบัน
(2) ความสามารถดานการสะกดคํา อานคํา ความหมายของคําหรือกลุมคํา การเลือกใชคําหรือ
กลุมคํา
(3) ความสามารถดานการเขียน การเรียงขอความ การแตงประโยค การยอความ การเขียน
อธิบายความหมายของคํา
(4) ความเขาใจทางดานภาษา การอานจับใจความ หรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราว
บทความ หรือขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามแตละบทความหรือขอความนั้น รวมทั้งสรุปความ
ตีความ และขยายความ
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉาพะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(1) ทดสอบเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาชีพ หรือทดสอบความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ไดแก จิตวิทยา
หลักการสอน การวัดผลประเมินผลและการสรางสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบขอเขียน
(2) ทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน
ประเมินครั้งที่ 2
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ไดแก ความรูที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ และความสามารถประสบการณ ความคิดริเริ่มสรางสรรคทวงทีวาจา อุปนิสัย
เจตคติและบุคลิกภาพเปนตน

