
 
ประกาศโรงเรียนปากจอกวิทยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
----------------------- 

 ด้วยโรงเรียนปากจอกวิทยา ต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  
เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งครูผู้สอน  
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป   
ขอบข่ายงานทีใ่หป้ฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรีย 
          ตามศักยภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
           ๑.มีสัญชาติไทย 
          ๒.มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี 



          ๓.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๔.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   และไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม             
    ๕.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ         
              ๗.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
(๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
         (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓. การรับสมัคร  
๓.๑.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่

โรงเรียนปากจอกวิทยา  ต าบลทุ่งแล้ง   อ าเภอลอง   จังหวัดแพร่    ระหว่างวันที่   ๓๐  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึง 
วันที่    ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ    
 ๓.๒. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว  เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน   จ านวน ๓ รูป 
            (๒)  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้อนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
   (๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออกโดย
คุรุสภา 
   (๔)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
ทั้งนี้  ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
            (๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน 
            (๖)   หลักฐานอ่ืน เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ   ๑  ฉบับ 



 
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่   ๔  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนปากจอกวิทยา  หรือเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนปากจอกวิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่    ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗    ดังนี้ 

๑.ภาค ก  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึง  ๑๐.๐๐ น.  สอบข้อเขียน   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
-  ความรู้ทางด้านวิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู  
-  ความสามารถทางด้านการสอน  
๒.ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมต าแหน่ง   

ประสบการณ์เดิม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
๖.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาครวม
แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
๗ .การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 



   โรงเรียนปากจอกวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่  ๘  กรกฎาคม                   
พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ โรงเรียนปากจอกวิทยา  หรือเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  www.phrae2.com  
 
๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนปากจอกวิทยา  ภายในวันที่ ๙ 
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 
  (นายอ านวย   เชียงกลาง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากจอกวิทยา 

 

 

 

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

โรงเรียนปากจอกวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร ๑๘ –  ๒๗  มิ.ย.  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒ รับสมัคร ๓๐ มิ.ย.- ๔ ก.ค.  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๔  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

http://www.phrae2.com/


๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

๖ รายงานตัว ภายใน ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๘ จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน ภายใน ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


