
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตําแหนงครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 
 
 
     ดวยโรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย อําเภอสามงาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปน พนักงานราชการ 
ตําแหนง ครูผูสอน ประเภทพนักงานราชการ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 28  กุมภาพันธ  2554  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐานท่ี 1626/ 2551   เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ ลงวันท่ี 22 
ธันวาคม  2551   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. กลุมงาน ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
                     กลุมงาน         บริหารท่ัวไป 
     ชื่อตําแหนง      ครูผูสอน 

        ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
                     (1)  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน            
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  (2)  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ    
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  (3)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  (4)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  (5)  ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ 
  (6)  ทํานุบํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (7)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียน  เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียน    
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  (8)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

                  อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา  
                                    วิชาเอกดนตรีไทย       



                  คาตอบแทน   เดือนละ 10,010  บาท 
                  สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
       ระยะเวลาในการจาง  ตัง้แตวันท่ีรายงานตัวปฏิบัติหนาท่ี และทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30  
กันยายน 2555 
        การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปๆละ  1  ครั้ง  เพ่ือ
ประกอบการข้ึนเงินคาตอบแทนในแตละป เวนแตมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมผานในคราวนั้นๆ ใหถือวา
การจางสิ้นสุดในคราวเดียวกัน 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครเขารับการเลือกสรรตามท่ี
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย ประกาศหรือกําหนด 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
 (3)ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (4)ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
 (5)ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
 (6)ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจน
เปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (8)ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช หรือผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน
ท่ีนารังเกียจของสังคม 
หมายเหตุ   ผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไม
เปนโรคตองหามตามกฎก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.2549 มายื่นยันดวย  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 (1) เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
        (2) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนซ่ึงก.ค.เดิม หรือก.ค.ศ.
รับรอง วิชาเอกดนตรีไทย 
 
 3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
        ผูมีความประสงคจะสมัครใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองท่ีโรงเรียนบาน
ยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย  ตั้งแตวันท่ี 23  กุมภาพันธ  2555 ถึงวันท่ี 29  กุมภาพันธ 2555 เวลา 
08.30 น. - 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 



  3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมเเวนตาดํา ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถาย ไม
เกิน 6 เดือน ถายครั้งเดียวกัน (นับถึงวันเปดรับสมัคร)จํานวน  3  รูป 
       (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันท่ีเปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร
ได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญา
บัตร ตรงตามประกาศของทางโรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวัน
ปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได (ถายสําเนาพรอมรับรองสําเนา จํานวนอยางละ 1 ฉบับ) 
 (3) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพรอมถายสําเนา        อยางละ 1 
ฉบับ 
 (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์พรอมถายสําเนา จํานวน   1  
ฉบับ 
 (5) ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ 
ก.ค.ศ.วาดวยโรค  พ.ศ. 2549 
 (6) ใบรับรองการผานงาน(ถามี) หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงความเปนครู เชนเกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟมสะสมงาน เปนตน 
 (7) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(กรณีท่ีมีชื่อตัว-ชื่อสกุลใน
หลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 
  3.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ                               - 
                                 - 

 3.4 เง่ือนไขการรับสมัคร 
   (1) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดใบสมัครถูกตองและ
ครบถวน 
        (2) ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 
        (3) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง จะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครให
ครบสมบูรณ พรอมท้ังยื่นหลักฐานท่ีเก่ียวของในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครเอง ไมวาดวยสาเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สอบตามประกาศดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะทันที 
 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเพ่ือประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
        โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
ในวันท่ี 2 มีนาคม 2555 และกําหนดวันเวลาสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 8  มีนาคม 2555  และ
ประกาศรายชื่อผูสอบผาน ในวันท่ี 10  มีนาคม 2555  ณ  โรงเรียนบานยางหาหลุม   สาขาบานปลายหวย  
อําเภอสามงาม   หรือท่ีเว็บไซด http://www.phichit1.go.th 



 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
     5.1 ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ และสมรรถนะ   ดวยวิธีการ
ประเมิน  ดังนี้ 
 
หลักเกณฑการเลือกสรรมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
1. ความรู ความสามารถท่ัวไป และความรู 
    ความเขาใจ เก่ียวกับความประพฤติและ 
    การปฏิบัติของวิชาชีพ 
2. ความรูความเขาใจท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 

 
50 
 
 

50 

 
สอบขอเขียน 
(ขอสอบปรนัย) 
 
สอบขอเขียน 
(ขอสอบปรนัย) 

การประเมินครั้งท่ี 2 
1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
2. การประกอบคุณงามความดี 
3. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. เจตคติและอุดมการณ 
 

 
20 
20 
20 
20 
20 

 
สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ 

รวมคะแนนท้ังสิ้น 200  
 
โรงเรียนบานยางหาหลุม สาขาบานปลายหวย จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  พรอมกัน 

6. เกณฑการตัดสิน 
    ผูท่ีถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และการประเมิน

ครั้งท่ี 2 แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
                 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และการประเมิน ครั้งท่ี 2  
รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจาก  การประเมินครั้งท่ี 1  
ความรอบรู ความสามารถท่ัวไป และความรู ความเขาใจ ฯ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหาก
คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และคะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 เทากัน ใหพิจารณาจากหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครสอบ   ผูสมัครสอบท่ีมีหมายเลขประจําตัวกอน   เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
                  โรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
ตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  โรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย   อําเภอสามงาม และ 
ทาง http://www.phichit1.go.th    โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรร
ครบกําหนด  1  ป  นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี  หรือนับตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงลักษณะ 
งานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 

http://www.phichit1.go.th


8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
     ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย 
อําเภอสามงาม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กําหนด 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี 14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 
 

      
             
 
                                                               (นายสุวัฒน   คําดา) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
กําหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรรพนักงานราชการ 
แนบทายประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาปลายหวย 

ลงวันท่ี 14  กุมภาพันธ  2555 
 
 
 
 
        ประกาศรับสมัคร  14 – 22  กุมภาพันธ  2555 
        รับสมัคร   23  กุมภาพันธ  2555  ถึงวันท่ี  29  กุมภาพันธ  2555 (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
        ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน   2  มีนาคม  2555 
        การประเมินครั้งท่ี 1 8   มีนาคม  2555 
        การประเมินครั้งท่ี 2 8   มีนาคม  2555 
        ประกาศผลการเลือกสรร 9   มีนาคม  2555 
        รายงานตัวทําสัญญาจาง 14  มีนาคม  2555 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
โรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร    เขต 1 
แนบทายประกาศโรงเรียนบานยางหาหลุม  สาขาบานปลายหวย    ลงวันท่ี   14  กุมภาพันธ  2555 

                                                                  
 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ทดสอบความรู  ความสามารถท่ัวไป  ดวยวิธีการสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถท่ี
ตองการของตําแหนงหรือท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (1)  ความสามารถทางดานตัวเลข  ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถดานเหตุผล  
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความรูท่ัวไปดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และ
เหตุการณปจจุบัน 
 (2)  ความสามารถดานการสะกดคํา  อานคํา  ความหมายของคําหรือกลุมคํา  การเลือกใชคําหรือ
กลุมคํา 
 (3)  ความสามารถดานการเขียน  การเรียงขอความ  การแตงประโยค  การยอความ  การเขียน
อธิบายความหมายของคํา 
 (4)  ความเขาใจทางดานภาษา  การอานจับใจความ  หรือการทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องราว  
บทความ  หรือขอความท่ีกําหนดให  แลวตอบคําถามแตละบทความหรือขอความนั้น  รวมท้ังสรุปความ  
ตีความ  และขยายความ 
 

ข.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 (1)  ทดสอบเก่ียวกับวิธีสอนวิชาชีพ วิชาเอก  หรือทดสอบความรูเก่ียวกับวิชาการศึกษา  ไดแก  
จิตวิทยาหลักการสอน  การวัดผลประเมินผลและการสรางสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอบขอเขียน 
 (2)  ทดสอบเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  ไดแก  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท่ีมีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน 
 
ประเมินครั้งท่ี 2 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินผูเขาสอบสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  ไดแก  ความรูท่ีเปน
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี  และความสามารถประสบการณ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคทวงทีวาจา  อุปนิสัย  
เจตคติและบุคลิกภาพเปนตน 
                   
 
 


