
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บํารุง) 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  ๑  คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ 

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

  ด้วยโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บํารุง) อําเภอสอง  จังหวดัแพร่  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  ๑   ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการทัว่ไป ตาํแหน่ง

ครูผูส้อน ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวนัท่ี ๑๓ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการ

สรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ และการกาํหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะกลุ่มงาน และการจดั

กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ แบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัท่ี ๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๗  

และคาํสั่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๑  เร่ือง มอบอาํนาจการปฏิบติัราชการ

แทนเก่ียวกบัพนกังานราชการ ลงวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาปฏิบติัราชการ

แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาํหรับพนกังานราชการในสถานศึกษา  จึงประกาศรับสมคัร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

๑. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจ้างงาน 

ช่ือตําแหน่ง ตาํแหน่งครูผูส้อน  

กลุ่มงาน บริหารงานทัว่ไป   

ขอบข่ายงานทีใ่ห้ปฏิบัติ   ปฏิบติังานเก่ียวกบั 

(๑) ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย

วธีิการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(๒) จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

(๓) ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 

(๔) ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบผูป้กครองและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

(๕) ปฏิบติังานประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพฒันา

ผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

(๖) ปฏิบติังานประสานงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

(๗) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  

 

 



๒.  คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลอืกสรร  

๒.๑ คุณสมบัติทัว่ไป 

    ๑.มีสัญชาติไทย 

        ๒.มีอายไุม่ต ํ่ากวา่  ๑๘  ปี 

        ๓.ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

         ๔.ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   และไม่

เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีงามจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม             

   ๕.ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรค

การเมือง 

   ๖. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เพราะกระทาํความผิดทางอาญา เวน้

แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ    

     

   ๗. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวสิาหกิจ พนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

 (๑)  วิชาเอกเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา  เคยปฏิบติังานสอนในโรงเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย  5 ปี 

 (2)  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดใหเ้ป็นคุณสมบติั 

 เฉพาะสาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในสาขาวชิาเอกทัว่ไป 

 (3)  มีใบประกอบวชิาชีพครู   ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวนัที ่ ๒๓ พฤษภาคม – ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔. การรับสมัคร  

๔.๑.  วนั เวลาและสถานทีรั่บสมัคร    ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร ให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ท่ี

โรงเรียนบา้นท่าวะ  ตาํบลสะเอียบ  อาํเภอสอง  จงัหวดัแพร่    ระหว่างวนัท่ี   ๓๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึง 

วนัท่ี    ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐น. เวน้วนัหยดุราชการ    

 ๔.๒. หลกัฐานทีต้่องยืน่พร้อมใบสมัคร 

   (๑) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด ๑× ๑.๕ น้ิว  เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกนั 

ซ่ึงถ่ายไม่เกิน   ๖  เดือน   จาํนวน 1 รูป 



            (๒)  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วุฒิการศึกษา

ตรงกบัตาํแหน่งท่ีสมคัร ฉบบัจริง และสาํเนาภาพถ่ายจาํนวน ๑ ฉบบั  โดยจะตอ้งสาํเร็จการศึกษา  และไดอ้นุมติั

จากผูมี้อาํนาจภายในวนัปิดรับสมคัร 

            (๓) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอน หรือหนงัสือรับรองสิทธิ  ซ่ึงออกโดย

คุรุสภา พร้อมทั้งน้ี ในการสําเนา หลกัฐานทุกฉบบัให้ผูส้มคัรเขียนคาํรับรองสําเนาถูกตอ้ง และลงช่ือกาํกบัไว้

ดว้ย จาํนวน ๑  ฉบบั  

            (๔)  บตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น พร้อมสําเนาภาพถ่ายจาํนวนอย่างละ ๑ ฉบบั   

ทั้งน้ี  ในสาํเนาภาพถ่ายหลกัฐานทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรเขียนคาํรับรองสาํเนาถูกตอ้งและลงช่ือกาํกบัดว้ย 

            (๕)  ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน 

            (๖)   หลกัฐานอ่ืน เช่น  ใบสําคญัการเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลกัฐานในการ

สมคัรไม่ตรงกนั)  พร้อมสาํเนาภาพถ่าย  อยา่งละ   ๑  ฉบบั 

๔.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

  ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติั

ทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร

ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาํแหน่งท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร  อนัมี

ผลทาํให้ผูส้มคัรไม่มีสิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ให้ถือวา่การรับสมคัร

และการไดเ้ขา้รับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสาํหรับผูน้ั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ไดท้ั้งส้ิน 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   

 โรงเรียนบา้นท่าวะ  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการเลือกสรรในวนัท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ท่ีโรงเรียนบา้นท่าวะ   

 

๖.  หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร 

      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวธีิการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์เลอืกสรร คะแนนเต็ม วธีิการประเมิน 

ภาค ก  การสอบภาคความรู้ 

๑. ความรู้ความสามารถทัว่ไป 

(๕๐) 

๒๕ 

 

ทดสอบข้อเขียน 

๒. ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู ๒๕ ทดสอบข้อเขียน 

ภาค ข ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง       

 

 

(๕๐) 

 

วธีิการประเมิน 



๑. บุคลิกภาพ ประวติัการทาํงาน การศึกษา  สอบสัมภาษณ์ 

๒. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความรู้ความสามารถ ดา้นการสอน  สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

๗.  วนั   เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วนั เดือน ปี / เวลา สถานที่ การดําเนินการ หมายเหตุ 

วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐   น. 
โรงเรียนบา้นท่าวะ สอบข้อเขียน 

 

วนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๐.๓๐  - ๑๑.๓๐   น. 
โรงเรียนบา้นท่าวะ สอบสัมภาษณ์ 

 

 

๘.เกณฑ์การตัดสิน 

 ผูท่ี้จะถือเป็นผูผ้า่นการสรรหาและเลือกสรร  จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนการสอบขอ้เขียน 

การสัมภาษณ์  ผา่นแต่ละภาครวมแลว้ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  ๖๐  โดยจะจดัลาํดบัท่ีเรียงจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงสุด 

ลงมาตามลาํดบัในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากนัทุกภาค  ใหดู้คะแนนขอ้เขียน  ถา้คะแนนขอ้เขียนเท่ากนั     

ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 

๙.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรร 

 โรงเรียนบา้นท่าวะ  จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสรรหาและเลือกสรรภายใน วนัท่ี ๖  มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบา้นท่าวะ   

 

๑๐. การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร  

ผูผ้า่นการเลือกสรรตามขอ้ ๙ ตอ้งมารายงานตวัและทาํสัญญาจา้งดว้ยตนเองในตาํแหน่ง 

 ในวนัที ่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านท่าวะ   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

( นายพีรวฒัน์  ดีพอ ) 

ครูรักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าวะ(ราษฎร์บาํรุง) 



ปฏิทนิการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  

โรงเรียนบ้านต้นงิว้ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแม่อ่องสอน เขต ๒ 

 

ที่ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วนั เดือน ปี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมคัร ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๒ รับสมคัร ๓๐ พฤษภาคม – ๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

๓ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการเลือกสรร ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  

๔ สอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  

๕ ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  

๖ รายงานตวัและจดัทาํสัญญาจา้งท่ีโรงเรียน ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

โรงเรียนบา้นท่าวะ   ๐๕๔-๕๕๐๐๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



เลขประจาํตวัสอบ................ 

ใบสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 

โรงเรียนบา้นท่าวะ   สาํนกังานเขตพื้นการการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

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

ช่ือและนามสกุล..............................................................เกิดวนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ.................... 

อาย.ุ.................... ปี    วฒิุ...............................................................สาขา/วชิา...................................................... 

ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................... 

เคยมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้น (ถา้มี).............................................................................................. 

ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................... 

วสิัยทศัน์หรืออุดมการณ์ในการทาํงาน 

 เม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นพนกังานราชการ  ขา้พเจา้มีวสััยทศัน์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

ผลงาน 

 ขา้พเจา้เคยปฏิบติังาน มีผลงานท่ีสามารถนาํเสนอ ไดด้งัน้ี  (ถา้มี) 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

 1.ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นทุกประการตามท่ีประกาศไวใ้นประกาศรับสมคัรและไดเ้สนอเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ มาเพื่อพิจารณาตามท่ีแนบดงัน้ี 

  1.1 รูปถ่าย 1 น้ิว  จาํนวน 3  รูป 



  1.2 เอกสารแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา 

  1.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

  1.4 สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

  1.5 สาํเนาหลกัฐานอ่ืนๆ 

2.ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

                 ( ลงช่ือ ).........................................................ผูส้มคัร 

                (......................................................) 

         ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี................เดือน.............................พ.ศ.2557 

 

บนัทึกของเจา้หนา้ท่ีรับสมคัร ความเห็นของขา้พเจา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั 

ผูส้มคัรไดเ้สนอใบสมคัรและหลกัฐานไวถู้กตอ้ง

ครบถว้นแลว้ 

 

 

ลงช่ือ 

           (...........................................................)

ตาํแหน่ง........................................................ 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 

 มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 

 ขาดคุณสมบติัเน่ืองจาก......................................... 

..................................................................................... 

ลงช่ือ 

             (..........................................................) 

ตาํแหน่ง..................................................... 

 

 


