
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
-------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านแดงน้อย สังกัดส านักงานเตตื้ืนที่การึึกปรถถมึึกาา ตอนแก่น เตต 1 ปรถสงค์จถรับ
สมัครบุคคลเื่ือจัดจ้างเป็นืนักงานราชการ ปรถเภทืนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉถนั้น อาึัย
อ านาจตามปรถกาึคณถกรรมการบริหารืนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไตการสรรหาแลถ
เลือกสรรืนักงานราชการ แลถแบบสัญญาจ้างตองืนักงานราชการ ื.ึ. 2552 ลงวันที่ 6 ธันวาคม ื.ึ. 2553 
อาึัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณถกรรมการการึึกาาตั้นื้ืนฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับืนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม ื.ึ.2551 จึงปรถกาึรับสมัครคัดเลือกบุคคลเื่ือ
บรรจุเป็นืนักงานราชการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   ส านักงานเตตื้ืนที่การึึกาาปรถถมึึกาาตอนแก่น เตต 1  
โดยมีรายลถเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 กลุ่มงาน วิชาชีืเฉืาถ  ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์  
1.2 ลักาณถงานที่จถให้ปฏิบัติ 

1.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แลถส่งเสริมการเรียนรู้ตองผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.2.2 จัดอบรมสั่งสอนแลถจัดกิจกรรมเื่ือืัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักาณถที่ืึงปรถสงค์ 
1.2.3 ปฏิบัติงานวิชาการตองสถานึึกาา 
1.2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดรถบบผู้ปกครองแลถรถบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2.5 ปฏิบัติงานปรถสานความร่วมมือกับผู้ปกครองแลถบุคคลในชุมชนเื่ือร่วมืัฒนาผู้เรียน

ตามึักยภาื 
1.2.6 ปฏิบัติงานปรถสานงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 อัตราว่าง ครูผู้สอน วิชาเอก  คอมืิวเตอร์   จ านวน 1   อัตรา 
1.4 ค่าตอบแทน  18,000  บาท /เดือน    
1.5 สิทธิปรถโยชน์  ตามรถเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยืนักงานราชการ  ื.ึ.2547 
1.6 รถยถเวลาการจา้ง เป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี ให้เป็นไปตามสัญญาถึงวนัที่ 30 กันยายน .ื .ึ 2559 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 
          2. ไม่เป็นบุคคลล้มลถลาย 



           3.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุืืลภาืจถไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมปรถกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยรถเบียบต้าราชการืลเรือน ื.ึ.2535               
      4.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งต้าราชการการเมืองกรรมการืรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในืรรคการเมือง 
      5.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทาจ าคุกโดยค าืิืากาาถึงที่สุดให้จ าคุก เืราถกรถท าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทาส าหรับความผิดที่ได้กรถท าโดยปรถมาทหรือความผิดลหุโทา     

     6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทาให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นตองรัฐ 
      8. ไม่เป็นภิกาุ สามเณร นักืรต หรือนักบวช 
      9. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแลถคอมืิวเตอร์ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการึึกาา  (สาตาคอมืิวเตอร์)  

แลถต้องมีใบอนุญาตปรถกอบวิชาชีืครู  

3. การรับสมัคร  
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผู้ปรถสงค์จถสมัคร ให้ตอรับใบสมัครแลถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่โรงเรียนบ้านแดงน้อย  รถหว่างวันที่  4  มกราคม ื.ึ. 2559  ถึง วันที่ 8  มกราคม ื.ึ. 2559   เวลา 08.30 - 
16.00 น.  ในวันแลถเวลาราชการ   
 3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกแลถไม่สวมแว่นตาด า ตนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
            2.  คุณวุฒิการึึกาา  เช่น ปริญญาบัตร แลถรถเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการึึกาา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง แลถส าเนาภาืถ่ายจ านวน 1 ฉบับ  โดยจถต้องส าเร็จการึึกาา  แลถได้อนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
  3.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานึึกาาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  จ านวน 1  ฉบับ(ถ้ามี) 
  4. ใบอนุญาตปรถกอบวิชาชีืครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออกโดย 
คุรุสภา   จ านวน  1  ฉบับ (ไม่หมดอายุ) 
  5.บัตรปรถจ าตัวปรถชาชน แลถส าเนาทถเบียนบ้าน ืร้อมส าเนาภาืถ่ายจ านวนอย่างลถ 1 ฉบับ   ทั้งนี้  
ในส าเนาภาืถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเตียนค ารับรองส าเนาถูกต้องแลถลงชื่อก ากับด้วย 
            6. ใบรับรองแืทย์ซึ่งออกโดยสถานืยาบาลตองทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
            7.  หลักฐานอ่ืน เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทถเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน)  ืร้อมส าเนาภาืถ่าย  อย่างลถ   1  ฉบับ 
 8.  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  ตามอัตรา  200  บาท 
 
 



3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเต้ารับการคัดเลือกจถต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแลถรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
แลถคุณสมบัติเฉืาถส าหรับต าแหน่งตรงตามปรถกาึรับสมัครจริง แลถจถต้องกรอกรายลถเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร ืร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดืลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ  หรือวุฒิการึึกาาไม่ตรงตามวุฒิตองต าแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเต้ารับ
การคัดเลือกตามปรถกาึรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครแลถการได้เต้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆถ
ส าหรับผู้นั้นจถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ   
 โรงเรียนจถปรถกาึรายชื่อผู้มีสิทธิเต้ารับการคัดเลือก แลถก าหนดวันเวลา สถานที่ในการปรถเมิน
สมรรถนถภายในวันที่   11  มกราคม  ื.ึ.  2559   ณ โรงเรียนบ้านแดงน้อย  แลถ เว็บไซด์โรงเรียน 
บ้านแดงน้อย  www.facebook.com/โรงเรียนบ้านแดงน้อย  หรือเว็บไซต์ส านักงานเตตื้ืนที่การึึกาา
ปรถถมึึกาาตอนแก่น เตต 1  http://www.kkzone1.go.th/ 
5.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 1.  ผู้สมัครต้องได้รับการปรถเมินความรู้ความสามารถ  ทักาถ  แลถสมรรถนถ  ด้วยวิธีการปรถเมินดังนี้ 
หลักเกณฑ์และการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

การประเมิน 
1.ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 
50 

 
สอบข้อเขียน 

 

2.ภาษาไทย   10 สอบข้อเขียน  

3.คณิตศาสตร์ 10 สอบข้อเขียน  

4.วิทยาศาสตร์ 10 สอบข้อเขียน  
5.สังคม 10 สอบข้อเขียน  

6.ภาษาอังกฤษ 10 สอบข้อเขียน  

รวม 100   
  

2.ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   100   คะแนน 
โรงเรียนบ้านแดงน้อยจะด าเนินการประเมิน  ในวันที่  14  มกราคม พ.ศ.  2559   ตั้งแต่เวลา  

09.00 น.   เป็นต้นไป 
 
 
 
 

http://www.kkzone1.go.th/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
โรงเรียนบ้านแดงน้อย   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ปรถกาึรับสมัคร     25 ธันวาคม  ื.ึ. 2558  

2 รับสมัคร     4 – 8 มกราคม  ื.ึ. 2559  

3 ปรถกาึรายชื่อผู้มีสิทธิ์เต้ารับการเลือกสรร     11  มกราคม  ื.ึ. 2559  

4 สอบต้อเตียน สอบสัมภาาณ์     14  มกราคม  ื.ึ. 2559  

5 ปรถกาึรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร     19  มกราคม  ื.ึ. 2559  

6 รายงานตัว     20  มกราคม  ื.ึ. 2559  

7 จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน     20  มกราคม  ื.ึ. 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….……………….. 
สัญชาติ ………………………….…… เชื้อชาติ ……………………………….ึาสนา ………………………..……………… 

๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….ื.ึ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. เกิดที่ต าบล ………………………..………… อ าเภอ/เตต ……………….………….จังหวัด ……………………………….. 
๔. เลตที่บัตรปรถจ าตัวปรถชาชน ………………………………………………………………….…………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………ื.ึ………..…. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบนั เลตที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ต าบล ………………………………….…… 

อ าเภอ/เตต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทร………………………….. 
๖. ส าเร็จการึึกาาชัน้สูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ปี ื.ึ…………………… 

ได้รับวุฒปิริญญาตรีทางการึึกาา …………….……..…….. วิชาเอก ………………............................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้ืิเึาคือ …………………………………………………………………………………………………………….. 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
               ส าเนาใบอนญุาตปรถกอบวชิาชีื ครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว้ 
ใบรายงานผลการึึกาา (Transcript) รูปถ่าย ตนาด ๑ นิว้ จ านวน ๓ รูป 
ท าเนาทถเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรปรถจ าตัวปรถชาชน 
ใบรับรองแืทย์   
อื่น ๆ .............................................................................................................................. 

ต้าืเจ้าตอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามปรถกาึรับสมัครแลถต้อความที่แจ้งในใบสมัครนีถู้กต้อง 
แลถเป็นความจริงทุกปรถการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
           (……………………………………………) 
                วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัต ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารแลถหลักฐานตองผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
         (……….……………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตองผูส้มคัรแล้ว ปรากฏว่า 
                    ตาดคุณสมบัติ เืราถ 
                    คุณสมบัติถูกตอ้ง 
                     ……………………………………… 
                     (………………..……………………) 

 

 

      เลขประจ าตัวสอบ..............................
33333…............................... 


