
ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป

ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอก คณิตศาสตร
..........................................................

ดวยโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 9800 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 เรื่อง กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551 สั่ง ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง
การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ช่ือตําแหนง กลุมงานและรายละเอียดการจาง
1.1 ชื่อตําแหนง  ครูผูสอน วิชาเอกคณิตศาสตร
1.2 กลุมบริหารงานท่ัวไป
1.3 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
(1) ปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(5) รวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
(6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน
(7) ศึกษา วเิคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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1.3 อัตราวาง วิชาเอกคณิตศาสตรจํานวน 1 อัตรา
1.4 คาตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
1.5 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.6 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ี ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด

ทาง อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

ของรัฐ
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ
ทองถ่ิน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) เปนผูมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืน ท่ี ก.ค.ศ. รับรองและ

กําหนดเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมัครติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 16-29
กรกฎาคม 2557 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี โทรศัพท 043-294073 หรือ 043-294332

3.2 เอกสารและหลักฐานตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถาย

มาแลว ไมเกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน  จํานวน 3 แผน
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(2) ใบปริญญาบัตร หนังสือรับรองวุฒิและ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ท่ีระบสุาขาวิชาเอก พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด

(3) ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งออกโดย
คุรุสภา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด

(4) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา  จํานวน 1 ชุด
(5) ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
(6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน 1 ชุด
(7) หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีท่ีชื่อ – สกุล ใน

หลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมสําเนา  จํานวน 1 ชุด
(8) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ชุด

3.3 คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ จํานวน 200 บาท

และเม่ือสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ

3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใดๆไมไดท้ังสิ้น

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และการประเมินสมรรถนะ
4.1 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะภายในวันศุกร ท่ี 30

กรกฎาคม 2557 ท่ี กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา หรือ www.nrw.ac.th
4.2 การประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ท่ีหองกลุมบริหาร

งานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสรรหาและ

เลือกสรรแนบทายประกาศนี้
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6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะท่ี คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
สมรรถนะท่ี 1 ความรูความสามารถท่ัวไปและความเหมาะสมกับตําแหนง

- ความรูความสามารถท่ัวไป
สมรรถนะท่ี 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

- ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู
- ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก

สมรรถนะท่ี 3 ความเหมาะสมกับตําแหนง

(50)
50

(100)
50
50

(50)

สอบขอเขียน

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ

รวม 200

7. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ

รวมกันท้ังสามสมรรถนะแลวไมต่ํากวารอยละ 60

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ภายในวันพฤหัสบดี ท่ี 31

กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. ท่ีโรงเรียนหนองเรือวิทยา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน หรือ
www.nrw. ac.th โดยประกาศเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ตามจํานวนผูท่ีผานการ
เลือกสรร ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินในสมรรถนะท่ี 2 มากกวาเปนผูท่ีอยู
ในลําดับท่ีดกีวาหากไดคะแนนการประเมินสมรรถนะท่ี 2 เทากัน ใหผูท่ีไดรับคะแนนการประเมินในสมรรถนะ
ท่ี 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับดีกวา หากคะแนนยังเทากันอีก ใหผูมาสมัครกอนอยูในลําดับท่ีดีกวา

ท้ังนี้ บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเม่ือผูไดลําดับ
ตามขอ 7 ไดจัดทําสัญญาจางกับโรงเรียน

9. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัว
9.1 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับท่ีประกาศผลการเลือกสรร โดยผูผานการคัด

เลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเปนพนกังานราชการท่ีโรงเรียนหนองเรือวิทยา ในวันศุกร ท่ี 1 สิงหาคม 2557
อนึ่ง ถาหากตรวจสอบพบภายหลังจากการจัดทําสัญญาจางแลว ปรากฏวาผูผานการ

เลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยมิไดบอกกลาวลวงหนา และผูรับสัญญาจางไมมี
สิทธิ์เรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น
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9.2 การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจางครั้งแรก ใหถือประกาศ
การข้ึนบัญชีผานการเลือกสรร เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับจัดจางใหมารายงานตัว จึงเปนหนาท่ีของ
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรท่ีจะตองรับทราบประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร

สําหรับการเรียกตัวผูผานกการเลือกท่ีข้ึนบัญชีไวมารับการจัดจางในครั้งตอๆไป จะทําเปน
หนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูในเขตจายของ
การไปรษณียท่ีผูสมัครเขารับการเลือกสรรไดระบุไวในใบสมัคร ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันประทับตราของการ
ไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกใหมารายงานตัวนั้น

ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557

(นายวีระพงษ ไชยรา)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา



-6-

กําหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน
วิชาเอก คณิตศาสตร

(แนบทายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557)

วันท่ี 16 - 29 กรกฎาคม 2557 รับสมัคร
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

สมรรถนะ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ประเมินสมรรถนะ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 จัดทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
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รายละเอียดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
สําหรับการสรรหาเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน

วิชาเอกคณิตศาสตร โรงเรียนหนองเรือวิทยา
(แนบทายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557)

ตําแหนง วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อัตราคาตอบแทน
จํานวนอัตราท่ี

ประกาศรับสมัคร
หมายเหตุ

ครูผูสอน กลุมวิชาคณิตศาสตร 18,000 บาท /
เดือน

1
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง ครูผูสอน
วิชาเอก คณิตศาสตร

(แนบทายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา  ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557)
--------------------------------------

สมรรถนะท่ี 1 ความรูความสามารถท่ัวไปและความเหมาะสมกับตําแหนง ( คะแนนเต็ม 50
คะแนน )
ทดสอบในเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ จะทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ในเรื่องตอไปนี้

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
1.3 พระราชบัญญัติสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ.2547

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
1.5 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
1.6 ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข

สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ
1.7 ความสามารถดานภาษาไทย  ใหทดสอบความเขาใจภาษา  การอานจับใจความ

การสรุปความ การตีความ การเรียบเรียง การสะกดคํา การแตงประโยคและคําศัพท
1.8 ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหา

เหตุผลและอุปมาอุปไมย

สมรรถนะท่ี 2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ( 100 คะแนน )
2.1 ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู ( คะแนน 50

คะแนน)
จะทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเรื่องตอไปนี้

(1) หลักการศึกษา
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
(6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
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2.2 ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนน 50 คะแนน) จะทดสอบความรู
ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอนท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงในวิชาเอก  โดยการสอบขอเขียน

สมรรถนะท่ี 3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ สังเกต ดังตอไปนี้

3.1 ประวัติสวนตัว / ประวัตกิารศึกษา
3.2 ประสบการณการทํางาน
3.3 บุคลิกภาพความเหมาะสม
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.5 เจตคติตอวิชาชีพ

************************************


