
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ 
เรื่อง  การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 

และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566  
…………………………………………………………. 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะด าเนินการ             
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒547  
ลงวันที่ 13 มกราคม 2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน  2552  
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 411/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอ านาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ชื่อต าแหน่ง  - ต าแหน่งครูผู้สอน   
       1.1.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       1.1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน 
      (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
                          หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      (๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
      (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
      (๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     1.1.3  กลุ่มวิชาเอกท่ีรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร จ านวน  6  อัตรา ดังนี้ 
      (๑) กลุ่มวิชาเอกสังคมศกึษา  จ านวน  1 อัตรา 
                      (2) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 
      (3) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา  จ านวน  1  อัตรา  
      (4) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จ านวน  1  อัตรา  
      (5) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย  จ านวน  1  อัตรา  
                      (6) กลุ่มวิชาเอกนาฎศิลป์  จ านวน  1  อัตรา 
          รายละเอียดคุณวุฒิตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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          1.2 ชื่อต าแหน่ง           - ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
       1.2.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       1.2.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        1.2.3  ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ านวน  1  อัตรา ดังนี้ 
           (๑) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1 อัตรา 
   1.3  ค่าตอบแทน    เดือนละ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
   1.4  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  
                    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   1.5 ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
              2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่             
พรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง      
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ        
ราชการส่วนท้องถิ่น  
              2.2 คุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้สอน 
 (๑)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิตามวิชาเอกตรงตามประกาศ (เฉพาะที่แนบท้ายประกาศนี้) 
  (2)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
  (3)  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างในสถานศึกษาหรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     2.3 คุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
  (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  (2) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอัตราจ้างหรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              3.1 วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ตั้งแต่วันที่  12 – 16 กันยายน  2565  เว้นวันหยุดราชการ  
ตั้งแต่  เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
     3.2  ค่าธรรมเนียม 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบต าแหน่งครูผู้สอน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป คนละ  300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
  เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้  เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ   (ฉบับจริงพร้อมส าเนา 1 ฉบับ) 
 (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 

  (2)  คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญา  และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ที่เป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้น    ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ 
ต าแหน่งที่สมัคร    จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันเปิดรับสมัคร วันสุดท้าย  คือ วันที่   16 กันยายน 2565 
  (3) เอกสารที่แสดงว่าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา หรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (4)  ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ฉบบัจริง พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
  (5)  บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
  (6)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบบั 

(7) รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6เดือน  
(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป  
  (7)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ    
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน) 
  (8)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน               
ชื่อ –  นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 
 

  หลักฐานของผู้สมัครรายใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จะต้อง
น ามายื่นในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้ายทั้งนี้  ใหส้ าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย และให้น าฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย 
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5. การยื่นใบสมัคร 
 (1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกง
ยีนส์ เสื้อยืด และรองเท้ายาง โดยเด็ดขาด ผู้หญิงต้องสวมกระโปรงเท่านั้น พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  (2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต
จ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ผ่านการเลือกสรร
จะเรียกสิทธิ์ใดๆ ไม่ได ้
  (3) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น 
และใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับไว้แล้วถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญของ
ทางราชการ ผู้สมัครจะถอนใบสมัครหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความอีกไม่ได้ 
  (4) ในกรณีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัคร 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2565  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  และทางเว็บไซต์   www.aya.1.go.th ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
 

7. วิธีการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะท าการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบ ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกันกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตาม
ก าหนดการสอบดังนี้ 
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ตารางสอบ ภาค ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
              ภาค ข.  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
               ภาค ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
  

 

วัน/เวลา 
วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

150 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 
ภาค ก. 

 

   

เวลา 09.00 – 10.00 น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 50 คะแนน  

ภาค ข. 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 

 

 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

50 คะแนน 
 

 

 

 
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 

ภาค ค. 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

 
 

 
 

 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

โดยการสัมภาษณ์ 

 
 
 

50 คะแนน 

 

 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
                   (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในภาค ก. และภาค ข. และภาค ค. 
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เรียงล าดับ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา  
                  (2) หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนน
ภาค ก. เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนน ภาค ค. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนน ภาค ค. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า 
  

11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร ภายในวนัที่  28 กันยายน  2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และทางเว็บไซต์   www.aya.1.go.th ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
 (2) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีก าหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
เป็นต้นไป เว้นแต่มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในประเภทวิชา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
เดียวกัน ครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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 (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะยกเลิกผู้ผ่านการ
เลือกสรรรายใดออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  - ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
  - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  - ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  - บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  - มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
  - ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 
                    - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ยกเลิกอัตราจ้างหรือไม่มีงบประมาณการจ้าง 

12. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
 (1) การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามล าดับที่ประกาศผลการ
เลือกสรร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจ านวนผู้เรียก
จัดจ้างอาจมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครกรณีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวให้น าต าแหน่ง
ดังกล่าวไปรวมกับต าแหน่งวางใหม่เพ่ือเรียกจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งต่อไป 
 การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จะท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วัน
ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ทราบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรทันท ี
 (2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามล าดับที่บัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรร 
โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน 
 (3) ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการแล้ว เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ณ สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
 (4) ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าแต่น าคุณวุฒิต่ ากว่ามาสมัครสอบ เมื่อผ่านการเลือกสรรและได้รับการ
จ้างแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
 (5) การจ้างพนักงานราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า หรือเป็นข้าราชการ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  2  กันยายน พ.ศ.  2565 
                                                                                         
 
 

(นางกัลยา  มาลัย) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
 
 

 



                                                                       (เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 1) 
 

บัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่  2  กันยายน 2565) 

 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ วิชาเอก จ านวนอัตราว่าง 
1 วัดสุวรรณเจดีย์ฯ มหาราช สังคมศึกษา 1 
2 วัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ 1 
3 วัดทุ่งมน ท่าเรือ พลศึกษา 1 
4 วัดทอง นครหลวง นาฎศิลป์ 1 
5 โพธิ์ราษฎร์บ ารุง บ้านแพรก ดนตรีไทย 1 
6 วัดอุโลม มหาราช ประถมศึกษา 1 
     

 
 

บัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่  2   กันยายน 2565) 

 

ที ่ สพป. อ าเภอ ต าแหน่ง จ านวนอัตราว่าง 
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา นักทรัพยากรบุคคล 1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 1) 
 

รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอกท่ีจะสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่  2  กันยายน 2565) 

 

   ต าแหน่งครูผู้สอน 
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
1.1 สังคมศึกษา     1.2 การสอนสังคมศึกษา 
1.3 พัฒนาสังคม     1.4 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
1.5 ไทยคดีศึกษา     1.6 ไทยศึกษา 
1.7 สังคมศาสตร์และพัฒนา   1.8 ประวัติศาสตร์ 
1.9 ภูมิศาสตร์     1.10 วัฒนธรรมศึกษา 
1.11 ปรัชญาทั่วไป    1.12 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
1.13 รัฐประศาสนศาสตร์ แขวงวิชาบริหารรัฐกิจวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
1.14 การพัฒนาชุมชน    1.15 นิติศาสตร์ 
1.16 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม (1.1) – (1.15) 

 
2. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

2.1 คอมพิวเตอร์    2.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์   2.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    2.6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
2.7 ธุรกิจคอมพิวเตอร์    2.8 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
2.9 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2.10 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
2.11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   2.12 ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
2.13 สานสนเทศศึกษา    2.14 ระบบสารสนเทศ 
2.15 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  2.16 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
2.17 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม (2.1) – (2.16) 
 

3. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 
3.1 พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา  3.2 การสอนพลศึกษา 
3.3 วิทยาศาสตร์การกีฬา    3.4 การฝึกและการจัดการกีฬา 
3.5 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา 3.6 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและพลศึกษา 
3.7 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม (3.1) – (3.6) 
 
 
 
 



 
4. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 

 4.1 ประถมศึกษา    4.2 การประถมศึกษา 
 4.3 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกตรงตาม (4.1) – (4.2) 

5. กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 
5.1 ดนตรีไทย     5.2 ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 
5.3 ดุริยางค์ไทย     5.4 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 
5.5 คีตศิลป์ไทย     5.6 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
5.7 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรี    
5.8 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม (5.1) – (5.7) 

      6. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป ์
 6.1 นาฏศิลป ์     6.2 นาฏศิลป์ไทย 
 6.2 นาฏศิลป์และการละคร   6.4 นาฎศาสตร ์
 6.5 นาฏยศิลป ์     6.6 นาฏศิลป์สากล 
 
   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประสานศาสตร์ 
 3.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2) 
 

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
 
  หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่   2   กันยายน 2565 ได้แก่ 

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
3. หนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งปรากฏดังตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้  

 

ดังนั้น หากผู้สมัครน าหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู นอกเหนือจากประกาศ        
รับสมัครเลือกสรรข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
 
 

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2) 
 

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สามารถสมัครสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2) 
 

หนังสือรับรองสิทธิ์ สามารถสมัครสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2) 
 

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 2 ปี  
ไม่สามารถใช้สมัครสอบได้ 

 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 3) 
 

หลักสูตรการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่  2  กันยายน 2565) 
-------------------------------------------------- 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
การประเมินสมรรถนะ ที่ 1  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป  ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
 1.1 ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1.1 สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  1.1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  1.1.3 ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถด้านภาษาไทย 
  1.1.4 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.1.5 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  1.1.6 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.1.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
                ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.2.1 วินัย และการรักษาวินัย 
  1.2.2 คุณธรรม จริยธรรม 
  1.2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ 
  1.2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตามกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
การประเมินสมรรถนะ ที่ 1  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป  ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
 1.1 ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พงศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.1.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2. ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนน  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
 2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารบุคลากรภาครัฐ 
  2.1.2 การก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ก าหนดต าแหน่ง 
  2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การธ ารงรักษาบุคลากร  
การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา การรักษา
จรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนน 50  คะแนน) 
 ให้ประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมโดยประเมินจาก 
  3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  3.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
  3.3 วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
  3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 
                                  *************************************** 
 
 
 
 
 



                ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครูผู้สอนและต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

(แนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงวันที่  2  กันยายน  2565) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  4 – 11 กันยายน  2565 สพป.อย.เขต 1 

2 รับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 
(ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น. 
  และ 13.00 - 16.30 น.) 

สพป.อย.เขต 1 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่   20  กันยายน  2565 สพป.อย.เขต 1 

4 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) วันที่   24  กันยายน  2565 สพป.อย.เขต 1 

5 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) วันที่   25  กันยายน  2565 สพป.อย.เขต 1 

6 ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่  28  กันยายน 2565 สพป.อย.เขต 1 

7 แสดงความประสงค์ขอรับการจ้าง วันที่  30  กันยายน 2565 สพป.อย.เขต 1 

 ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (เวลา 09.00 น)  

 ล าดับที่ 1 ทุกกลุ่มวิชาเอก   

 มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างเป็น   

 พนักงานราชการ   

 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อย.1   

    

 
 
 
 
 
 

 


