
 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 
 

------------------------------------- 
 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2 จะด ำเนินกำร       
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ต ำแหน่งครูผู้สอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
เพื่อปฏิบั ติงำนท่ีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรี ธรรมรำช  เขต 2         
จ ำนวน  17  อัตรำ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
เงื่อนไข กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร  และกำรท ำสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552    
ลงวันท่ี  11  กันยำยน  2552  ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำน
และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร  ลงวันท่ี  5  กุมภำพันธ์ 2547  
หนังสือคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.5/120  เรื่อง  กำรจัดสรรกรอบ
อัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร  รอบท่ี 4  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563) ลงวันท่ี  26  กันยำยน  2559  
หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี ศธ 04009/ว 4562  ลงวันท่ี  24  
กรกฎำคม  2560  เรื่อง  แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว  สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พ.ศ.2560  ค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ท่ี  511/2559  ลงวันท่ี  28  กันยำยน  2559  เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับ
พนักงำนรำชกำร  จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ต ำแหน่งครูผู้สอน  โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ต ำแหน่งครูผู้สอน  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   
อัตราว่าง  และวิชาเอกที่รับสมัคร  จ ำนวน  17  อัตรำ  ดังนี้ 

 

รหัสวิชำ 
 

วิชำเอก 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

 

โรงเรียน/อ ำเภอ 
 

หมำยเหตุ 

01 ปฐมวัย 1 1.  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง  /อ.ทุ่งสง  
02 ภำษำไทย 2 1.  พรรณรำชลเขต /อ.ถ้ ำพรรณรำ 

2.  บ้ำนหนองยำง  /อ.นำบอน 
 

03 คณิตศำสตร ์ 2 1.  วัดควนยูง  /อ.ฉวำง 
2.  วัดใหม่  /อ.ทุ่งใหญ่ 
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รหัสวิชำ 
 

วิชำเอก 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

 

โรงเรียน/อ ำเภอ 
 

หมำยเหตุ 

04 ภำษำอังกฤษ 5 1.  รำษฎร์ประชำอุทิศ  /อ.ทุ่งใหญ่ 
2.  วัดมะเฟือง  /อ.ฉวำง 
3.  บ้ำนพรุวง  /อ.ถ้ ำพรรณรำ 
4.  วัดล ำนำว  /อ.บำงขัน 
5.  บ้ำนเกำะยวน /อ.ทุ่งสง 

 

05 สังคมศึกษำ 2 1.  บ้ำนวังธน  /อ.ทุ่งสง 
2.  บ้ำนพรุวง  /อ.ถ้ ำพรรณรำ 

 

06 วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 2 1.  บ้ำนกรุงหยันใต้  /อ.ทุ่งใหญ่ 
2.  บ้ำนกันละ  /อ.ฉวำง 

 

07 พลศึกษำ 2 1.  บ้ำนไสเตำอ้อย  /อ.บำงขัน 
2.  บ้ำนไสใหญ่  /อ.ทุ่งใหญ่ 

 

08 ภำษำจีน 1 1.  บ้ำนหนองหว้ำ (ชมำยนุกูล) /อ.ทุ่งสง  
 รวม 17   

 

      ค่าตอบแทน           เดือนละ  18,000  บำท 
      สิทธิประโยชน์        ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 
      ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีท ำสัญญำจ้ำง  ถึงวันท่ี  30  กันยำยน  2563 
      ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ   

1.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2.  จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
4.  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรระบบปกครอง  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.  ปฏิบัติงำนประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนำผู้เรียน

ตำมศักยภำพ 
6.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

   

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
        2.1.1  มีสัญชำติไทย 
           2.1.2  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  18  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร 
           2.1.3  เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์   

ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
           2.1.4  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  สมำชิกสภำท้องถิ่น  หรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น 
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           2.1.5  ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค    
ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549 

           2.1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกส่ังพักรำชกำร ถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่นหรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ 
ท่ีก ำหนดในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพนั้น ๆ 

           2.1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

           2.1.8  ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 
           2.1.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

ส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
           2.1.10  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ   

องค์กรมหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
           2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัย

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
           2.1.12  ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำน 

ในหน่วยงำนของรัฐ 
           2.1.13  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์   สำมเณร  นักพรตหรือนักบวช 
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
            2.2.1  มีคุณวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือทำงอื่นท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนดให้เป็น

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและมีวิชำเอกตรงตำมท่ีประกำศรับสมัครเท่ำนั้น (รำยละเอียดตำมแนบท้ำย) 

            2.2.2  มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนตำมท่ีคุรุสภำ
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอน  (ท่ียังไม่หมดอำยุ) นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ำย  ท้ังนี ้ ในวันท่ีท ำสัญญำจ้ำง  
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนต้องยังไม่หมดอำยุ 

 

 3.  การรับสมัคร 
      3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป  ต ำแหน่ง

ครู ผู้สอน  ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้น ท่ี กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช  เขต 2  ต้ังแต่วันท่ี  1 – 10  กรกฎำคม  2563  ในวันและเวลาราชการ 

      3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในวันสมัคร 
   3.2.1  ใบสมัคร ตำมแบบท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรี- 

ธรรมรำช  เขต  2  ก ำหนด 
   3.2.2  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด  1  นิ้ว ท่ีถ่ำย 

ในครำวเดียวกันและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6  เดือน  จ ำนวน  3  รูป   
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                               3.2.3  ส ำเนำใบปริญญำบัตร  หรือส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติแล้วท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีวิชำเอกตรงกับต ำแหน่งท่ีสมัคร ดังปรำกฎตำมแนบท้ำย
ประกำศนี้เท่ำนั้น โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติก่อนหรือในวันเปิดรับสมัคร   
วันสุดท้ำย จ ำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริง 

 3.2.4  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  พร้อมฉบับ
จริง (กรณีท่ีใช้ปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีจบจำกต่ำงประเทศให้แนบระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
(Transcript)  ฉบับแปลเป็นภำษำไทย  ซึ่งแปลโดยหน่วยงำน  สถำบัน  องค์กร  หรือบุคคล  โดยผู้แปล          
ลงลำยมือรับรองด้วย) 

 3.2.5  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือส ำเนำใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
ท่ียังไม่หมดอำยุ  พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 

 3.2.6  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนท่ียังไม่หมดอำยุ  พร้อมฉบับจริง 
จ ำนวน  1  ฉบับ 

 3.2.7  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือผู้สมัครเลือกสรร  พร้อมฉบับจริง 
จ ำนวน  1  ฉบับ 

 3.2.8  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  โดยสถำนพยำบำลของรัฐ      
ซึ่งรับรองว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549  ดังต่อไปนี้ 

                     (1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจ        
         แก่สังคม 
            (2)  วัณโรคในระยะติดต่อ 
             (3)  โรคเท้ำช้ำงในระยะท่ีปรำกฏอำกำรเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
            (4)  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
            (5)  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
 3.2.9  หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส, ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล  

ฉบับจริง  พร้อมถ่ำยส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
     ท้ังนี้  เอกสำรฉบับส ำเนำ  ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ  “ส ำเนำถูกต้อง”  
ลงลำยมือช่ือและวันเดือนปีก ำกับไว้ทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 
      3.3  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
             3.3.1   ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเลือกสรร  จ ำนวน  300  บำท 
             3.3.2   จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเลือกสรรให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  เว้นแต่มีกำร
ยกเลิกกำรสมัครเลือกสรรเนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรเลือกสรร  โดยจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
เลือกสรรแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต 
     

      3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำด  
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อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  หรือในกรณีท่ีได้รับกำรเลือกสรรและท ำสัญญำจ้ำงแล้ว   
ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร  กำรได้รับกำรเลือกสรรและกำรท ำสัญญำจ้ำงครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  และส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย 
 

  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
            ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  จะประกำศรำยช่ือผู้มี
สิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร  ภำยในวันท่ี 17  กรกฎำคม  2563  ณ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

นครศรีธรรมรำช  เขต 2  และทำงเว็บไซต์  http://www.nst2.go.th  
  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  จะด ำเนินกำร
เลือกสรรด้วยวิธี ดังนี้ 

       5.1 ทดสอบ ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน 50  คะแนน 

       5.2 ทดสอบ ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน   
50  คะแนน 
       5.3 ประเมิน ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยวิธีสอบสัมภำษณ์  50  คะแนน 

  6.  ก าหนดการ สถานที่ และหลักสูตรในการเลือกสรร 
       6.1  ก ำหนดกำรเลือกสรร 

 

วันเวลำสอบ 

 

วิชำท่ีสอบ 

 

คะแนนเต็ม 

วันเสำร์ท่ี  25  กรกฎำคม 2563 

เวลำ 09.00 น. – 10.00 น. 

เวลำ 11.00 น. – 12.00 น. 
 

 วันอำทิตย์ท่ี  26  กรกฎำคม  2563 

ต้ังแต่เวลำ 09.0๐ น. เป็นต้นไป 

 

ภำค ก.  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  

ภำค ข.  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 

 

ภำค ค.  สอบสัมภำษณ์ 

                

  50 คะแนน 

50 คะแนน 
 

 

50 คะแนน 

    6.2  สถำนท่ีสอบข้อเขียน ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก.)  ควำมรู้ควำมสำมำรถ   
ท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) และสัมภำษณ์  (ภำค ค.)  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรี- 
ธรรมรำช  เขต 2  จะประกำศให้ทรำบในวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร 
       6.3  กำรรำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์  (ภำค ค.) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรรไปรำยงำน
ตัวเพื่อสอบสัมภำษณ์ (ภำค ค.) ในวันท่ี  26  กรกฎำคม  2563   ณ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์ตำมเวลำ           
ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  ก ำหนด  หำกไม่ไปรำยงำนตัวตำม
ก ำหนดจะหมดสิทธิ์สอบ 

http://www.nst2.go.th/


        
-6- 

 
6.4  หลักสูตรในกำรเลือกสรร 

              ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)  โดยกำรสอบข้อเขียน  ทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ 

1.  กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
     1.1  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 
 
     1.2  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
1.3  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
        1.4  พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 

1.5  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 
1.6  พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครอง พ.ศ.2539 
1.7  พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
1.8  พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ.2551 

2. ควำมรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
3.  นโยบำยของรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ     
4.  วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
5.  วินัย  และกำรรักษำวินัย 
6.  คุณธรรม  จริยธรรม 

          7.  มำตรฐำนวิชำชีพ  และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
8.  สมรรถนะวิชำชีพ 

 

  ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  (50  คะแนน)  โดยกำรสอบข้อเขียน 
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ 
  1.  ความรู้เก่ียวกับวิชาการศึกษา  (20 คะแนน)  

1.1   หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร 
1.2   กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
1.3   จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
1.4   กำรพัฒนำผู้เรียน 
1.5   กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 
1.6   กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
1.7   ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
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  2.  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก   (30 คะแนน)  

 

ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน)  โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
     1.  ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ    (10  คะแนน) 
  2.  บุคลิกลักษณะ  ท่วงที  วำจำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (10  คะแนน) 
  3.  เจตคติและอุดมกำรณ์     (10  คะแนน) 
  4.  กำรมีปฏิภำณไหวพริบ    (10  คะแนน) 
  5.  กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    (10  คะแนน) 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 

       ผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรต้องได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และเมื่อรวมท้ัง  3 
ภำค  ต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 กรณีได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภำค ข. สูงกว่ำ
เป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกคะแนน ภำค ข. เท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภำค ก. สูงกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ี
ดีกว่ำ  หำกคะแนน ภำค ก. เท่ำกันอีก ให้ผู้สมัครก่อนในแต่ละกลุ่ม /ทำง /สำขำวิชำเอกเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ 

  8.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       8.1  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  จะประกำศ
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมกลุ่ม /ทำง /สำขำวิชำเอกโดยเรียงล ำดับจำกผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  
ภำยในวันท่ี  31  กรกฎำคม  2563   ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  
และทำงเว็บไซต์  http://www.nst2.go.th   

      8.2  กำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  จะขึ้นบัญชีไว้มีก ำหนด  2  ปี นับแต่วัน
ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  เว้นแต่จะมีกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี
ผู้ได้รับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

  9.  การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
       ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  จะเรียกตัวผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรในแต่ละกลุ่ม /ทำง /สำขำวิชำเอกตำมล ำดับท่ีประกำศผลกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำง 
ณ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต  2  ดังนี้ 

9.1  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะได้รับกำรท ำสัญญำจ้ำงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  ตำมล ำดับท่ีประกำศผลกำรเลือกสรรในแต่ละกลุ่ม/ทำง/  
สำขำวิชำเอก 

9.2  กำรเรียกตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก  จะยึดถือตำมประกำศผลกำรเลือกสรร  
โดยให้ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวตำมล ำดับท่ีมีสิทธิ์ได้รับกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีท่ี
ก ำหนด  จึงเป็นหน้ำท่ีของผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรท่ีจะต้องรับทรำบจำกกำรประกำศผลกำรเลือกสรร หำกไม่มำ
รำยงำนตัวตำมวัน  เวลำ และสถำนท่ีก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ และส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต  2  จะเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรล ำดับถัดไปมำรำยงำนตัวเพื่อ
ท ำสัญญำจ้ำงต่อไป 
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9.3  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องมี คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครเลื อกสรร          
หำกภำยหลังตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรหรือเลิกจ้ำง
แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

           ประกำศ  ณ  วันท่ี    22  มิถุนำยน    พ.ศ.2563 
 
 

(นำยประหยัด  สุขขี) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงวันที่  22  มิถุนายน 2563) 
 

 

การด าเนินการ 
 

 

วันที่ด าเนินการ 
 

1.  ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเลือกสรร 
 

 

ภำยในวันท่ี  22  มิถุนำยน  2563 
 

2.  รับสมัครเลือกสรร 
 

ระหว่ำงวนัท่ี   1 – 10  กรกฎำคม  2563                   
(ในวันและเวลำรำชกำร) 

 
 

3.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร 
 

ภำยในวันท่ี  17  กรกฎำคม  2563 
 

 

4.  ด ำเนินกำรเลือกสรร 
     4.1  สอบข้อเขียน 
            - ภำค ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป 
            - ภำค ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 
     4.2  สอบสัมภำษณ์   
            - ภำค ค. ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 

 
วันเสำร์ท่ี  25  กรกฎำคม  2563 
 
 
 
วันอำทิตย์ท่ี  26  กรกฎำคม  2563 
 
 

 

5.  ประกำศผลกำรเลือกสรร 
 

 

ภำยในวันท่ี    31  กรกฎำคม  2563 
 

6.  รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 
 

วันท่ี  3  สิงหำคม  2563 
 

 
หมายเหตุ     1.  ก ำหนดกำรรับสมัคร  ประกำศรำยช่ือ  และกำรด ำเนินกำรเลือกสรร  อำจมีกำร 
          เปล่ียนแปลงตำมค ำส่ัง  หรือมำตรกำรป้องกันกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
           โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)   จากหน่วยงานของรัฐหรือต้นสังกัด 

     2.  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 
              ติดเช้ือไว้รัสโคโรน่ำ  2019 (COVID-19)  ในวันสมัครและวันด าเนินการเลือกสรร 
         อย่างเคร่งครัด               


