ประกาศโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน
(ครูธรุ การ)
*********************
ด้วยโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืน
ครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้
นักเรียน (ครูธุรการ) จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนขอนแก่นพัฒน
ศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน ๑ เดือน

๒
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
ขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ และทาง http://data.bopp-obec.info/Web/?School_ID=1040051100
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครู
ให้นักเรียน(ครูธุรการ) ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งความรู้ การสอบ
สัมภาษณ์ และการสอบภาคปฏิบัติ
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาค ก สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- ความรอบรู้
- ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ภาค ข สอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐
๕๐

9. เกณฑ์การตัดสินการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์ แต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลําดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธี
จับฉลาก
๑๐. การประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และเว็บไซด์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา หรือเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ http://data.bopp-obec.info/Web/?School_ID=1040051100 โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๑๑. การเรียกตัวผู้ผา่ นการเลือกสรรให้มารายงานตัว
๑๑.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จํานวน ๑ อัตรา ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลําดับที่ ๑ ให้มารายงาน
ตัว ณ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑๑.๒ การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตําแหน่งว่าง โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จะเรียก
ตัวเรียงลําดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑๒. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับที่ ๑ จะต้องมาทําสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ภายใน
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมปฏิบัติงานทันที
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายละเอียด แพงจันทร์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
รายงานตัว
จัดทําสัญญาจ้างที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายแหตุ

เลขประจําตัวสอบ...............
ใบสมัครสอบ
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------๑. ชื่อ ………………………….……………………… นามสกุล ……….…………………………………………..
สัญชาติ …………………..……………… เชื้อชาติ ………………………..………….ศาสนา ………….…….……………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตําบล …………………………… อําเภอ/เขต ………………….…..………….จังหวัด …………………………………..
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………………………….
ออก ณ สํานักงาน ……………………………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…..……….
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน …………………..………………ตําบล …………………..……………………
อําเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด …………………..…….………………เบอร์โทร………….….………..
๖. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………..……………………………………ปี พ.ศ……….…………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……………..………….. วิชาเอก ………………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พเิ ศษคือ …………………………………………………………………….………………………………………..
๗. หลักฐานทีแ่ นบใบสมัคร
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รูป
 ทําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนีถ้ ูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ………………………………………..
(…………………….……………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
ลงชื่อ…………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
ลงชื่อ…………….……………………
(………………….……………………)

