
 
  

 

ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
.......................................................... 

ด้วยโรงเรียนหนองเรือวิทยา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง  ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารงานราชการ      เรื่อง การ
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2547 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/ว 9800 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2551 เรื่อง กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง  ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง   การมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 

    1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง  
    1.1 ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์   

    1.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการทีห่ลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 
    (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม 

ศักยภาพ 
(6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4 อัตราว่าง วิชาเอกคณิตศาสตร์    จ านวน  1  อัตรา 
1.5 ค่าตอบแทน  18,000  บาท / เดือน 
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
     พ.ศ. 2547 
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2559 

 

      2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป  

        (1)   มีสัญชาติไทย 
         (2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 

         (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ            

หรอืจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน 
    (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที ่ในพรรคการเมือง 
          (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทาง อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐ 
              หมายเหตุ   ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น   
       2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

                    (1)  เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
และก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

               (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบ
แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

 

    3. การรับสมัคร 
          3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 – 25  
ธันวาคม  2558  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท ์ 043-294073     
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     3.2   เอกสารและหลักฐาน ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

             (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5  นิ้ว ซึ่งถ่าย 
มาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน 3 แผ่น 
 

   (2)   ใบปริญญาบัตร หนังสือรับรองวุฒิและ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)     
ที่ระบุสาขาวิชาเอก  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด  

      (3)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ ใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกโดยคุรุสภา พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ชุด   

      (4)   บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน  1 ชุด 
      (5)   ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  พร้อมส าเนา  จ านวน  1 ชุด 
       (6)   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน  1 ชุด 

       (7)   หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุล ใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ชุด 

      (8)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด 

                         3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
               ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 200  บาท 
และเม่ือสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่
ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
        3.4   เงื่อนไขการรับสมัคร 
                           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 
       4.1  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันจันทร์ ที่ 28  

ธันวาคม  2558  ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนหนองเรือวิทยา  หรือ www.nrw.ac.th  
       4.2  การประเมินสมรรถนะ  ในวันอังคาร ที ่ 29 ธันวาคม  2558  ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ ์

โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

 

  5.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
                             หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสรรหาและ
เลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้ 
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      6.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร     
                             ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

      สมรรถนะท่ี คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
สมรรถนะท่ี 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป  
สมรรถนะท่ี 2  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู 
- ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

สมรรถนะท่ี 3  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

(50) 
(100) 

50 
50 

(50) 

สอบข้อเขียน 
 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
    
      7.  เกณฑ์การตัดสิน  
          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
รวมกันทั้งสามสมรรถนะแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 

                      8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรร ภายในวัน อังคาร                    
ที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.  ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา  อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือ 
www.nrw. ac.th   โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ตามจ านวนผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรร   ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในสมรรถนะที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ทีอ่ยู่ 
ในล าดับที่ดีกว่าหากได้คะแนนการประเมินสมรรถนะที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในสมรรถนะที่ 1 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้มาสมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
                      ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้ นสุดไปเมื่อผู้ได้ล าดับ
ตามข้อ 7 ได้จัดท าสัญญาจ้างกับโรงเรียน 

 

     9.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว  
              9.1  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ประกาศผลการเลือกสรร โดยผู้ผ่านการเลือกสรร
จะต้องท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในวันพุธ  ที ่30 ธันวาคม  2558                    
   อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการจัดท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น  
   9.2 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศ
การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับจัดจ้างให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
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  ประกาศ ณ วันที่  11   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2558 
 
     
 

             
               (นายสมใจ  วิเศษทักษิณ)  

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
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ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์  

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา ลงวันที่  11 ธันวาคม 2558) 

 
 

วันที่  11 ธันวาคม 2558   ประกาศรับสมัคร 
วันที่  14 - 25 ธันวาคม 2558   รับสมัคร 
วันที่  28 ธันวาคม 2558    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
วันที่  29 ธันวาคม 2558   สอบประเมินสมรรถนะ 
วันที่  29 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ   
วันที่  30 ธันวาคม 2558    จัดท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ส าหรับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา ลงวันที่   11 ธันวาคม  2558) 

 
 

ต าแหน่ง 
 

วุฒ/ิสาขา/วิชาเอก 
 

อัตราค่าตอบแทน 
จ านวน
อัตราที่

ประกาศรับ
สมัคร 

 

หมายเหตุ 

 
ครูผู้สอน 

 

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 
18,000 บาท / เดือน 

 

 
1 
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หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 ต าแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์  

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา  ลงวันที่  11 ธันวาคม  2558) 
-------------------------------------- 

 สมรรถนะท่ี  1  ความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ) ทดสอบในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3 พระราชบัญญัติสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 

สมรรถนะท่ี  2   ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   ( 100  คะแนน  ) 
2.1 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู  

( คะแนน 50 คะแนน) จะทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้ 
(1) หลักการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
(3) สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนน 50 คะแนน) จะทดสอบความรู้ 
ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอนที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งในวิชาเอก  โดยการสอบข้อเขียน   

สมรรถนะท่ี 3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้ 

3.1  ประวัติส่วนตัว / ประวัตกิารศึกษา  
3.2  ประสบการณ์การท างาน 
3.3  บุคลิกภาพความเหมาะสม 
3.4  การมีปฏิภาณไหวพริบ 
3.5  เจตคติต่อวิชาชีพ 

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

 


