
                                           
 

     
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
….............................................…………………………… 

     ด้วยโรงเรียนบ้านท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ต าแหน่งครูผู้สอน  
อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2547  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1626 / 2551 เรื่อง มอบอ านาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  ลงวันที่   22   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2551  ซึ่งให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพนักงาราชการใน
สถานศึกษา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร เป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าข้าม                
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน   
1.1  ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง 
1.2  กลุ่มงาน        บริหารทั่วไป 
1.3  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   มีการศึกษา   วิเคราะห์   วิจัย    เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้   โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมที่ดีงาม  และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
    1.4  อัตราว่าง   จ านวน   1  อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    1.5  ค่าตอบแทน   เดือนละ   18,000 บาท (ปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการเรื่อง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ กรณีถ้ามีการปรับค่าจ้าง) 
    1.6  สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
    1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่            

พรรคการเมือง  
 



(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547   
  (2)   มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็น
คุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน     

(3)   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ(ครูผู้สอน)   

 3.  การรับสมัคร      
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม     
ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่  7 - 16 เมษายน 2558   ในวัน และ เวลาราชการ   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-918292 
 

การด าเนินการ วัน เดือน ปี สถานที่ 
ประกาศรับสมัคร 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
รับสมัคร 7 – 16 เมษายน 2558 

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการ
เลือกสรร 

17 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 

ด าเนินการสอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

20 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 21  เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 22 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่  1 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
 
  
 
 



 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                     (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน   
1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 2  รูป 

(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ  และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่
สมัคร  จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ       
1  ฉบับ 

(3) หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน  30  วัน             
จ านวน  1  ฉบับ 

(4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ (ครูผู้สอน)  จ านวน 1 ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 

          (6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น 
จ านวน  1  ฉบับ   (เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6)  ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และส าเนา
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 

3.2  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน      ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ส มัครสอบ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น    
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

                โรงเรียนบ้านท่าข้าม    จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการ ดังนี้ 
วัน เดือน ปี สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

(200 คะแนน) 
วิธีการประเมิน 

 
 

20 เมษายน 
2558 

- ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 

50 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 

100 สอบข้อเขียน 

- คุณลักษณะอื่นๆ ที่มี
ความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

50 สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 



หมายเหตุ 
ความรู้ทั่วไป ได้แก่ 

- สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ความรู้ด้านการศึกษาและวิชาชีพครู ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
- มาตรฐานวิชาชีพ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- สมรรถนะวิชาชีพ 
- ความสามารถด้านภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์) 
- ความสามารถด้านเหตุผล (ความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย) 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ 
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
- ความรู้ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร 

จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์   คือ  ได้คะแนนรวม  ทั้งสองสมรรถนะ          
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

การจัดล าดับที่  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้เรียงล าดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวม  ทุกสมรรถนะ 
จากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ  
ดังนี้ 

ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง  ที่ผ่านมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า  หาก 
ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านท่าข้าม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน ณ ห้องธุรการโรงเรียน
บ้านท่าข้าม  ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558  



7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1 จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ภายในวันที่ 22 

เมษายน พ.ศ.2558  ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 
          
 
 

(นายสมสินธุ์  สายหล้า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม 

 
 
 
 




