
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน 

-------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น อ.ศิลาลาด  จ.ศรีสะเกษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ  พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป 
1.2 ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน  
1.3 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 

1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 
1.3.6 ปฏิบัติงานประสานงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 อัตราว่าง ครูผู้สอน วิชาเอก  คณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 
1.5 ค่าตอบแทน  18,000  บาท /เดือน    
1.6 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559  

  
2.คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

        1. มีสัญชาติไทย 
        2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 

                  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                   4.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535               



              5.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
       6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ     

    7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
       8. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
        9. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
             1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดให้เป็น

คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก  สาขาเอก  กลุ่มวิชาหรือทางวิชา 
คณิตศาสตร์ 
                        2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันรับ
สมัครวันสุดท้าย 

3. การรับสมัคร  
        3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร    
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ระหว่าง

วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559   เวลา 08.30 - 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ   
         3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
               1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน 
ซ่ึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
                       2.  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน 1 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
              3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออก
โดยคุรุสภา 
              4.บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ    
                       5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
                       6. หลักฐานอื่น เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ   1  ฉบับ 
 ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   
        3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในต าแหน่ง
ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 300  บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) 
      3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  



ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่
สมัครการคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559   
ณ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  และ เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 2  
http://www2.osea2.go.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  5  มีนาคม  พ.ศ.  2559 ณ  
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ตามก าหนดดังนี้ 
 
วัน เดือน ปี เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 
วิธีการประเมิน 

5  มีนาคม      
พ.ศ.  2559 

09.00 น.-11.30 น. 
-ความรู้ความสามารถท่ัวไป 50 สอบข้อเขียน 

-ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 50 สอบข้อเขียน 

13.00 น.-16.00 น. -ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 150  
 
        6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน  การสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณทีี่คะแนนรวม
เท่ากันทุกสมรรถนะ  ให้ผู้ที่มีคะแนนข้อเขียนสูงกว่า อยู่ล าดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อน
ได้ล าดับที่ดีกว่า 

 

         7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ภายในวันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 
2559  ณ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
http://www2.osea2.go.th    โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
 

         8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว  
     1.  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จ านวน  1  อัตรา  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ 
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ในวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     2. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีต าแหน่งว่างโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่นจะเรียกตัวเรียงล าดับที่โดย
วิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  15  วัน 
     3. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 
  3.1 ผู้นั้นขอสละการแต่งตั้ง 
  3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 

http://www2.osea2.go.th/


  3.3 ผู้นั้นไม่อาจมาท าสัญญาจ้างตามก าหนด 
3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่

บัวหล่น จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 
         9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1 จะต้องมาท าสัญญาจ้างกับโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ในวันที่  9  
มีนาคม  พ.ศ. 2559    เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ้าไม่มาท าสัญญาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียก
ล าดับถัดไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559    

                   

(นายปิยะ  ไตรยงค)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 

 

 



 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

    ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร     12 - 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  

2 รับสมัคร     19 – 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร     29   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์     5  มีนาคม  พ.ศ. 2559  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร     7  มีนาคม  พ.ศ. 2559  

6 รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน     9 มีนาคม  พ.ศ. 2559  

 

 



หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครู 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ลงวนัที่  12  กุมภาพันธ์  2559 

.....................................................................................................  
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  

ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
-  นโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- คุณธรรมและจริยธรรม 
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ 
- จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
- ความรู้ภาษาอังกฤษ 

    2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 

      2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
-  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
-  หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 

                          -  จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
-  การวิจัยทางการศึกษา 
-  สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
-  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

       2.2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขา
วิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนน 50 คะแนน) 
ให้ประเมินด้วยการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
       3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
       3.2 บุคลิกลักษณะ 
       3.3 การมีปฏิภาณ  ท่วงทีวาจา 
       3.4 เจตคติและอุดมการณ์ในการเป็นครู 

        3.5 แนวคิดในการพัฒนางานและวิชาชีพ 



ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่งครูผู้สอน   โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น          

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….……………….. 
สัญชาติ ………………………….…… เชื้อชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..……………… 

๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล ………………………..………… อ าเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ……………………………….. 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………………………….…………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..…. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ต าบล ………………………………….…… 

อ าเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทร………………………….. 
E-mail Adress ………………………………………….……….   

๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ.............................จากสถาบัน ……………………..………………สาขา……………………… 
เมื่อปี พ.ศ……………………ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………….……..…….. วิชาเอก………………..................... 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………………………………….. 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
ท าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   
อ่ืน ๆ ............................................................................................ .................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………………….. 
           (…………………………………….……………………) 
                   วันที่ …………………………………………….. 
 

 
 

 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………….……………………… 
         (……….……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
       ขาดคุณสมบัติ เพราะ……………………………. 
       คุณสมบัติถูกต้อง 
                     …………………………………………… 
                     (……………………..……………………) 

 

รูปถ่าย 

ขนาด1× 1.5 นิ้ว  

           เลขประจ าตัวสอบ 

..................... 


