
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบญุเลอ 
 เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยโรงเรียนบ้านบุญเลอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบคุคลเพือ่เลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจา้งงาน  
๑.๑ ช่ือต าแหน่ง ครูผูส้อน  
๑.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิ 

(๑) ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานวิชาชีพ
ครู และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูและช่วยเหลือผูเ้รยีน 
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑.๔ อัตราว่าง  จ านวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตร ีวิชาเอกทั่วไป 
 ๑.๕ ค่าตอบแทน เดือนละ  ๑๕,๙๖๐  บาท/เดือน  

๑.๖ สิทธิประโยชน์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
๑.๗ ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุ ๑๘ ปบรบิูรณ์ ข้ึนไป 
(๓)  ไมเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔)  ไมเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน        

ไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
(๕)  ไมเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 



       (๖)  ไมเปน็ผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิดทางอาญาเว้น
แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเป็นผู้บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

(๗)  ไมเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไมเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือ พนักงานราชการหรือ ลกูจ้างของราชการสวนท้องถ่ิน 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(๑)  เป็นผู้ไดรับวุฒปิรญิญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในกลุ่มวิชาเอกทั่วไป 
  (๒)  มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบญัญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านบุญเลอ  ต.แม่สามแลบ  
อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพรอมใบสมัคร 
       (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแว่นตาด า ขนาด ๑๑.๕  นิ้ว โดยถ่ายไมเกิน ๖ เดือน    

(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน ๓ รูป 
       (๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า

เปน็ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ก่อนวันปิดรับสมัครวันสุดทา้ย  

       (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ (พรอมเอกสาร
ต้นฉบับ) 

       (๔) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกให้ไมเกิน ๓๐ วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 
๒๕๔๙  

       (๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิประกอบวิชาชีพครู  ทั้งนี้  ในการส าเนา 
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไวด้วย จ านวน ๑  ฉบับ  

       (๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร   
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไมว่าด้วยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการไดเข้ารับเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
   โรงเรียนบ้านบุญเลอ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนด วันเวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี ๘  สิงหาคม ๒๕๕๖  ทางเว็บไซต์ www.mhs2.go.th , www.data.bopp-
obec.info/web/?School ID=1058420323  และหน้าห้องธุรการโรงเรียนบ้านบุญเลอ  และจะท าการประเมินใน
วันท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 

http://www.data.bopp-obec.info/web/?School
http://www.data.bopp-obec.info/web/?School


 
๕.  หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามหลกัสตูรการคัดเลอืกบคุคลเพือ่
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปแนบท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี ้

หลักเกณฑ์เลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

ภาค ก  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                   ๕๐  คะแนน (๑๕๐) 

 

 
ทดสอบข้อเขียน 

๒. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                               ๕๐  คะแนน 
๓. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา                ๕๐  คะแนน 
ภาค ข ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง       
๑. บุคลิกภาพ ประวัติการท างาน การศึกษา (๕๐) 

 

สอบสัมภาษณ์ 

๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร คุณธรรม จรยิธรรม 
รวมคะแนน ๒๐๐  

 
๖.  วัน  เวลา และสถานท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
         โรงเรียนบ้านบุญเลอ จะท าการประเมินในวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 
ตามรายละเอียดดังนี้  

วัน เดือน ปี / เวลา สถานที ่ การด าเนินการ หมายเหต ุ
วันท่ี  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. โรงเรียนบ้านบุญเลอ 

ภาค ก  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(๑๕๐) สอบข้อเขียน 

 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. โรงเรียนบ้านบุญเลอ ภาค ข ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
(๕๐) สอบสมัภาษณ์ 

 

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง ภาค ก และภาค ข  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงล าดับผู้ที่ได้
คะแนนสมรรถนะ ภาค ข มากกว่าอยู่ในล าดับดีกว่าและหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครในล าดับเลขที่น้อยกว่าอยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า  

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านบุญเลอ  จะประกาศผลการเลือกสรร โดยจะเรียกผู้ได้คะแนนอันดับ ๑ มาบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ  และจะประกาศผลทางเว็บไซต์  www.mhs2.go.th , www.data.bopp-obec.info/web/?School 
ID=1058420323 ภายในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว  เพื่อท าสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถือประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ล าดับที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธ์ิท าสัญญาจ้าง  ถ้าผู้ได้ล าดับที่ ๑ สละสิทธ์ิจะเรียกผู้ได้ล าดับที่ถัดไป 
 
 

http://www.data.bopp-obec.info/web/?School


 
๑๐.  วันรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๙ ต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างด้วยตนเองในต าแหน่ง ในวันท่ี              
๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                      

 
 

 
      ลงช่ือ        ณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร ์

            (นายณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร)์ 
                                                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบญุเลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสรรหาเพ่ือเลือกเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
โรงเรียนบ้านบุญเลอ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  ๒ 

(แนบท้ายประกาศวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖) 
 

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

ประกาศรับสมัคร        ๒๕ – ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๖              
รับสมัคร     ๑ – ๗      สิงหาคม ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   ๘      สิงหาคม ๒๕๕๖                             
สอบวัดประเมินความรู้ความสามารถ    ๙            สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ประกาศรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรร      ภายในวันที่ ๑๓      สิงหาคม ๒๕๕๖ 
รายงานตัว / ท าสัญญาจ้าง     ๑๕       สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที ่
     โรงเรียนบ้านบญุเลอ  ๐๕๓-๖๙๐๑๙๙,๐๘๕-๒๐๔๕๙๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


