
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

***************************************** 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหนองบัวสะอาด  อ าเภอบัวใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ 
เฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

๑. ชือ่ต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง 
ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอน รายละเอียดสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับสมัคร (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒) ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท า 
   หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 
   หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญท้ัง 
   ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) อัตราว่าง จ านวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) 
๔) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
๖) สิทธิประโยชน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗) ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
 เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน 

 



ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๗) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมาเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท าสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑) คุณสมบัติที่ใช้สาหรับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
การระบุสถานที่ท่ีจะปฏิบัติงาน 
ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณวุฒิ  สาขา และวิชาเอก และระบุสถานศึกษาที่จะปฏิบัติการสอนตาม

รายละเอียดประกาศ 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหนองบัวสะอาด  

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ในวันเวลาราชการ 
หลักฐานที่ต้องยื่น 

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้ง 
   เดียวกัน จานวน ๓ รูป 
๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัครจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมตัิจากผู้มีอ านาจภายในวันเปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ี 
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับและน าหลักฐาน

ฉบับจริงมาแสดงด้วย 
เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัคร



ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ มิได้ 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และทาง 
Websit สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ( www.nma6.obec.go.th/korat6 )  
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการดังนี้ 
การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๑. สอบข้อเขียน 
-  วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป 
-  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
-  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 

๕๐ 
 

๒. การสัมภาษณ์ ประเมินประสบการณ์ และการสอน
(ปฏิบัติ) 

๕๐ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ การประเมินประสบการณ์หากผู้สมัครรายใด มีประสบการณ์ในการเข้าท างานมาก่อน ให้น าแฟ้ม

สะสม (Portfolio) มาในวันที่ ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จะด าเนินการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ประเมินประสบการณ์ และการสอน ใน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๘. การจัดล าดับที ่
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินทั้ง ๒ สมรรถนะ จากมากไปหา

น้อย ในกรณีท่ีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ดังนี้ 
* ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะที่ ๒ (ประเมินประสบการณ์) มากกว่า อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนนยัง

เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มก าหนด 
๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ภายในวันที่ 
๒ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทาง Websit ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ( www.nma6.obec.go.th/korat6 )  โดยขึ้นบัญชีไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 

๑๐. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศบัญชีผู้ 

ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการท าสัญญาจ้าง 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างตามสถานศึกษาท่ีได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง

ครูผู้สอน โรงเรียงบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ในวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(ลงชื่อ)   
   ( นายบุญเทียม  โทแหล่ง ) 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จ านวนอัตรา / วิชาเอก การเลือกสรรพนักงานราชการ 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ที ่ วิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
๑ คณิตศาสตร์ ๑ ครูผู้สอน 
 รวม ๑  

 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๗  
๒ รับสมัคร ๒๗ ต.ค.– ๓๑ ต.ค.๒๕๕๗  
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๑ พ.ย. ๒๕๕๗  
๔ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ประเมินประสบการณ์ และการสอน ๒ พ.ย. ๒๕๕๗  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒ พ.ย. ๒๕๕๗  
๖ รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน ๓ พ.ย. ๒๕๕๗  



 
 
 


