
 

 
    
 

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
…………………………………….. 

 ด้วย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552 ลงวันที่  11 กันยายน พ.ศ. 
2552อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อต าแหน่งครูผู้สอน  
- กลุ่มงานบุคลากร   
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่

หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

- อัตราว่างจ านวน   1   อัตรา  คือ   วิชาเอก   ปฐมวัย  การประถมศึกษา  สังคมศึกษา 
 - ค่าตอบแทน  18,000 บาท/เดือน   

- สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
- ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

           1.  มีสัญชาติไทย 
           2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
           3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           4.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535               
       5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 



 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
 7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 8.  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
     คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ. 

ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546  ก าหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

3.การรับสมัคร  
3.1.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)     ระหว่างวันที่   21  กันยายน   พ.ศ. 2558    ถึง วันที่   25  กันยายน 
พ.ศ. 2558   เวลา 08.30-16.00น.  ในวันและเวลาราชการ   
 3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1× 1.5 นิ้ว  เป็นรูปถ่ายคราว
เดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน 3 รูป 
               2.  คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน 1 ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  
และได้อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
      3.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ 
      4.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่ง
ออกโดยคุรุสภา 
      5.  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอย่างละ         
1 ฉบับ  ทั้งนี ้ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
               6.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
               7.  หลักฐานอ่ืน เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานใน
การสมัครไม่ตรงกัน)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ   1  ฉบับ 

 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
 



4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่   28  กันยายน  พ.ศ.  2558   ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  และ เว็บไซด์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) www.watyaiay.com   
 
5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จะท าการเลือกสรรในวันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2558   ดังนี้ 

1. ภาค ก  เวลา  09.00  น.  ถึง  12.00 น.  สอบข้อเขียน   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 
-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
-  ความรู้ด้านภาษาไทย 
-  ความรู้ทางด้านวิชาเอก  
-  ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู  
-  ความสามารถทางด้านการสอน  

2. ภาค ข เวลา  13.00  น.  ถึง  16.00 น.  สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

 
6.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์  ผ่านแต่
ละภาครวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณี
ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันที่        
30  กันยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 17.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  และเว็บไซด์โรงเรียน    
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)    www.watyaiay.com  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 
1 ป ีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
 
8.การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
 1.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จ านวน  1  อัตรา  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัว           
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   ในวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 



 2.  การเรียกตัวครั้งต่อไป  หากมีต าแหน่งว่าง  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จะเรียกตัว 
เรียงล าดับที่  โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  15  
วัน 
 
9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่  1 จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  
ภายในวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.  2558  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

     (นางจุฑามาศ  รอดภัย)                                                                                                                               
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 14 – 20 กันยายน  พ.ศ. 2558  

2 รับสมัคร 21 – 25 กันยายน  พ.ศ. 2558  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 28 กันยายน  พ.ศ. 2558  

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 29  กันยายน  พ.ศ. 2558  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 30  กันยายน  พ.ศ. 2558   

6 รายงานตัว 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  

7 จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

---------------------------------------- 
 
 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

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

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

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

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

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

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

 

 

เลขประจ าตัวสอบ................... 


