
 
ประกาศโรงเรียนบานอรุโณทัย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูอัตราจาง ครูบรรณารักษ หองสมุด 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  ดวยโรงเรียนบานอรุโณทัย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม มีความประสงครับสมัคร              

บุคคลเพื่อจัดจางเปน ครูบรรณารักษ หองสมุดโรงเรียน จึงขอประกาศรบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูบรรณารักษ หองสมุด ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจาง 

๑.๑. ช่ือตําแหนง   ครูอัตราจาง วิชาเอกบรรณารกัษ  

๑.๒. กลุมงาน   บริการ 

๑.๓. ขอบขายงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน 

   การสอน และการดูแลหองสมุด 

๑.๔. อัตราวาง  จํานวน ๑ อัตรา 

๑.๕. คาตอบแทน เดือนละ ๑๒,๕๓๐  บาท 

๑.๖. สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑.๗. ระยะเวลาจาง  ต้ังแตวันที ่๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๘  

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑.  คุณสมบัติทั่วไป 

 ๒.๑.๑.   มีสญัชาติไทย 

 ๒.๑.๒.   อายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

 ๒.๑.๓.    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๒.๑.๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

  ระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ๒.๑.๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 ๒.๑.๖. ไมเปนผูเคยตองโทษจาํคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพระกระทําความผดิทางอาญาเวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี    

จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 ๒.๑.๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

 



หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจางของราชการ    

สวนทองถ่ิน 

 

 

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  

 ๒.๒.๑. คุณวุฒิที่ใชสําหรับการสรรหาและเลือกสรรตองเปนคุณวุฒปิริญญาตร ีวิชาเอกบรรณารักษ 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑.      วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 

  ใหผูประสงคจะสมัคร ย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร  ระหวางวันที่                        

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทุกวัน (เวนวันหยุดราชการ) ซึ่งสามารถสมัครดวยตนเอง                        

ณ  โรงเรียนบานอรุโณทัย  อําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 

๓.๒. หลกัฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

 ๓.๒.๑.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑×๑.๕ น้ิว ที่ถายไมเกิน 

  ๖ เดือน และถายครั้งเดียวกัน      จํานวน ๓ รูป 

 ๓.๒.๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๒.๓.   สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๒.๔.   ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไม เปนโรค  ที่ตองหามตามกฎ  

ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๒.๕. สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน รบ.๑ต, ปพ.๑-๓, ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง

 คุณวุฒ ิและระเบียนแสดงผลการเรยีน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่

สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ          

วันที่   ๒๒  มิถุนายน   ๒๕๕๘   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว มาย่ืนพรอมใบสมัครไดให

นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานบันการศึกษาออกให ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ

ปริญญาบัตรซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันเปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได อยางละ ๑ ฉบับ 

 ๓.๒.๖. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ –

นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ถาเปนชายตองมีหลักฐานการผานการ

เกณฑทหารอยางละ ๑ ฉบับ   

 ๓.๓.     เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน     

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและตองกรอก

รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว          

ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครัง้น้ีเปนโมฆะสาํหรบัผูน้ัน และจะเรียกรองสิทธิประโยชน

ใดๆ จากโรงเรียนบานอรุโณทัยมิได 



๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

 วัน จันทร  ที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบานอรุโณทัย 

๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังน้ี 

๕.๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 

 ๕.๑.๑.  สอบขอเขียน (๕๐ คะแนน) 

  - กฎหมาย พระราชบญัญัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ 

  - ขาว เหตุการณทั่วไป  ความรูรอบตัว 

 

           ๕.๑.๒. สอบปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 

  - ความรูความสามารถในการบรหิารจัดการหองสมุด   
 

๕.๒. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน ๕๐ คะแนน) 

 ๕.๒.๑. สอบสมัภาษณ 

  - แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

  - ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  - ความคิดริเริม่สรางสรรค 

  - ปฏิภาณไหวพริบ 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีเขารับการประเมินสมรรถนะ 

 วัน อังคาร  ที ่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบานอรโุณทัย 

๗. เกณฑการตัดสิน 

 ผูทีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแตละสมรรถนะ 

ไมตํ่ากวารอยละ ๕๐ และไดคะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

๘. การจัดลาํดับท่ี 

 ผูทีผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหเรียงลําดับทีจ่ากผูไดคะแนนในการประเมินทั้ง ๒ สมรรถนะ 

 จากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูผานการสรรหาและเลอืกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ใหจัดลําดับที่ดังน้ี 

 ๘.๑. ใหผูที่ไดคะแนนสมรรถนะขอที ่๒ มากกวา อยูในลําดับที่สงูกวา 

 ๘.๒. หากคะแนนยังเทากันอกี พิจารณาผูทีส่มัครกอน อยูในลําดับทีสู่งกวา 

๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

 ภายใน วัน พุธ ที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบานอรุโณทัย 

๑๐. การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

 โรงเรียนบานอรุโณทัยจะข้ึนบัญชีผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร เปนเวลา 1 ป หรือนับแตวัน

ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี 

๑๑. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 



 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรลําดับที่ ๑ จะตองพาผูคํ้าประกัน (ขาราชการต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป) 

และนําเอกสารหลักฐานมาทําสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกัน ในวัน จันทร  ที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๘              

ณ  โรงเรียนบานอรุโณทัย 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

    

 

        (นายสมเจตน   พรหมซาว) 

       รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน 

                ผูอํานวยการโรงเรียนบานอรโุณทัย 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานอรโุณทัย 

โทรศัพท ๐๕๓-๐๔๕๕๕๗ 

โทรสาร ๐๕๓-๐๔๕๕๕๖ 

E-mail banarunothai_cm@hotmail.



 

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 

โรงเรียนบานอรุโณทัย 

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

 

 

๑. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 

๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ป 

๓. เกิดที่ตําบล ……………………… อําเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 

๔. เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  สํานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 

๕. ที่อยูปจจบุัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตําบล …………………………… 

อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอรโทร…………………….. 

๖. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ป พ.ศ……………… 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 

มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสทิธ์ิ 

สําเนาปริญญาบัตรหรอืหนังสือรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว 

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถาย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 

ทําเนาทะเบียนบาน   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ใบรับรองแพทย    

อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรบัรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครน้ีถูกตอง 

และเปนความจรงิทุกประการ 

     ลงช่ือผูสมัคร …………………………………………….. 

               (………………………………………) 

      วันที่ …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

เลขประจาํตวัสอบ......... 


