
 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา 
เร่ือง    รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป 

……………………………….. 
ดว้ย  โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา   มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น

พนกังานราชการประเภททัว่ไป   ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจา้งของ
พนกังานราชการ   ลงวนัท่ี 5  กุมภาพนัธ์  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง  
การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานและการจดักรอบ
อตัราก าลงัพนักงานราชการ ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2547  ประกอบกบัค าสั่งส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    ท่ี  1626/2551  ลงวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2551  เร่ืองการมอบอ านาจการปฏิบติัราชการ
แทนเก่ียวกบัพนกังานราชการ   และหนงัสือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล    ท่ี ศธ 04148/
๓๐๒๒  ลงวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  2556  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ  โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.  ช่ือต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 
           1.1   ต าแหน่งครูผู้สอน                 
             กลุ่มงานบริหารทัว่ไป   
     ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการสอน  โดยการสอนและอบรม
ความรู้สามญัและวชิาชีพตามหลกัสูตร  การก ากบัดูแลความประพฤติ การรักษาวนิยั การเตรียมการสอน การ
วดัประเมินผล การจดัท าส่ือการเรียนการสอน การแนะแนว  และการให้บริการทางวิชาการ  และดา้นอ่ืนๆ  
แก่นกัเรียน  ผูป้กครอง / ชุมชน  และหรือการประเมินผลเด็กเป็นรายลุคลจ าแนกประเภทความพิการและ
จดัท าแผนการศึกษารายบุคล เพื่อให้การบริการทางการศึกษาตามระดบัความพิการและพิจารณาอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยท่ีเหมาะสมกบัเด็กให้สามารถช่วยตวัเองได ้รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กไดเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจดักิจกรรมพฒันา และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

อตัราว่าง       โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา        กลุ่มวชิา    เอกทัว่ไป   
จ านวน      1      อตัรา   

ค่าตอบแทน       เดือนละ   15,960   บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547   

                           ระยะเวลาการจ้าง    จะท าสัญญาจา้งคร้ังแรกในปีงบประมาณ 2556 เพื่อทดลอง
ปฏิบติังานก่อน ถา้พนกังานราชการผูน้ั้นผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ี 

/คพร.ก าหนด... 
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คพร. ก าหนดแลว้ก็จะให้ต่อสัญญาต่อไดค้ราวละไม่เกิน 4 ปี หรือตามตามแผนกรอบอตัราก าลงัพนกังาน
ราชการ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  
 2.   คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการเลอืกสรร 
  2.1  คุณสมบัติทัว่ไป   
    ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป  ดงัต่อไปน้ี 
                          (1)   มีสัญชาติไทย 

(2)   มีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
(3)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4)   ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เพราะกระท า 

ความผดิ ทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   ไม่เป็น
ผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

  (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         

หมายเหตุ     ผูท่ี้ผา่นการเลือกสรรในวนัท่ีท าสัญญาจา้ง  จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือ 
ลูกจา้งของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานหรือ 
ลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน   
                               2.2    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                                2.2.1 มีวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก .ค.ศ.
รับรอง และก าหนดใหเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก
ตรงกบัท่ีก าหนดในขอ้ 1.1  
                               2.2.2  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนงัสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือ
ใบอนุญาตปฏิบติัการสอน  หรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรุสภา                  
 3.  การรับสมัคร 
                          3.1  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร 

ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้   โรงเรียนบา้นคีรีวง 
สาขาบา้นราวปลา  ตั้งแต่วนัท่ี 15    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.2556  ถึง  วนัท่ี  19    เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2556      

          /3.2  หลกัฐาน... 
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     3.2   หลกัฐานท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร 
    (1)  ส าเนาปริญญาบตัร หรือวฒิุบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วฒิุ
การศึกษาและสาขาวชิาเอกตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้
อ านาจอนุมติัดว้ยแลว้ภายในวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย     อยา่งละ   1   ฉบบั   
   ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลกัฐานการศึกษาดงักล่าวมายื่นพร้อมใบสมคัรได ้ ให้น าหนงัสือ
รับรองคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาออกให ้ โดยระบุช่ือปริญญา หรือวฒิุบตัร รวมทั้งสาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา
และวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัปริญญานั้น  ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายในก าหนดวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ยมายืน่แทนก็ได ้

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ  1 ฉบบั 
(3)  รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด าขนาด  2.5 x 3  ซ.ม.   

โดยถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  1 ปี (นบัถึงวนัสมคัรวนัสุดทา้ย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดว้า่เป็นรูปถ่าย
ของผูส้มคัรจริง  จ านวน  3  รูป 
                             (4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือส าเนาหนงัสือรับรองสิทธิใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอนหรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรุสภาท่ีทางส านกังาน
เลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให ้    จ  านวน 1 ฉบบั 

(5) หลกัฐานอ่ืน (ถา้มี)  เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล หรือหนงัสือรับรอง
บุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ    พร้อมส าเนา    จ  านวน 1 ฉบบั 
   (6) ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั (ฉบบัจริง)  ซ่ึงแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎ 
ก.พ.  ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2535)    ซ่ึงแพทยอ์อกใหม้าแลว้ไม่เกิน  1  เดือน 
    (7) หนงัสือรับรองการผา่นงานฉบบัจริง   (ถา้มี)     จ  านวน  1  ฉบบั 

ทั้งน้ี  ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือก ากบั
ไวด้ว้ย  หลกัฐานตามข้อ (1) – (2)  และ (4)  - (5)  ให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีรั่บสมัครด้วย      

        3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
                           ผูส้มคัรสอบตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสอบ     จ  านวน   200   บาท  
               4.   เงื่อนไขในการรับสมัคร 

     ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผู ้
มีคุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้นดว้ยตนเอง  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ี
สมคัรสอบ  อนัมีผลท าให้ผูส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ให้ถือว่าการรับ
สมคัรและการไดรั้บการคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น และโรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา  
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบดว้ย             5.  การประกาศรายช่ือ... 
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     5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
                         โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา   จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมิน
สมรรถนะ ภายในวนัท่ี  19    กรกฎาคม   2556   ณ โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา  และทาง  
www.spesao.go.th  ทาง e – office   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
        6. หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร วัน เวลา  และสถานทีเ่ลอืกสรร 
                โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา    จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทัว่ไป  50  คะแนน , ความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาเอก  50  คะแนน  และ
ประเมินสมรรถนะคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อพิจารราความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  50   
คะแนน  ตามตารางดงัน้ี 
 

วนั  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน
เต็ม 

วธีิการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

20  กรกฎคม  2556  
09.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 
20   กรกฎาคม   2556  
13.00 น. เป็นตน้ไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป  
- ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
วชิาเอก 
- ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
(คุณลกัษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 

 

50 

 
สอบขอ้เขียน 
สอบขอ้เขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 
 

- โรงเรียนบา้นคีรีวง
สาขาบา้นราวปลา 
-  โรงเรียนบา้นคีรีวง
สาขาบา้นราวปลา 
-  โรงเรียนบา้นคีรีวง
สาขาบา้นราวปลา 

        
           7.  เกณฑ์การตัดสิน    

                          ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูท่ี้ผา่นการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะใน
แต่ละสมรรถนะ  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60   การเรียงล าดบัจะเรียงจากผูส้อบผา่นเกณฑ์ท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด
จากมากไปหาน้อย  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู ้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(คุณลกัษณะของบุคคล) มากกว่าอยู่ในล าดบัท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
(คุณลกัษณะของบุคคล)  เท่ากนัอีก จะจดัล าดบัโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จบัสลาก) การจดัจา้งจะเป็นไป
ตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได ้
  8.   การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
              โรงเรียนบา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา   จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร 
โดยเรียงตามล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดบั ตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 7  ณ โรงเรียน
บา้นคีรีวง  สาขาบา้นราวปลา   และ ทาง  www.spesao.go.th  ทาง e – office   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสตูล   ภายในวนัท่ี    20  กรกฎาคม  2556   โดยบญัชีรายช่ือดงักล่าวให้เป็นอนัยกเลิก 

/หรือส้ินผลไป..... 
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หรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรรครบก าหนด 1  ปี นบัแต่วนัข้ึนบญัชี หรือนบัแต่วนัประกาศรับสมคัรในต าแหน่ง
เดียวกนัและสาขาวชิาเอกเดียวกนัน้ีใหม่แลว้แต่กรณี การประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรรน้ีจะถือเป็นการ
เรียกตวัผูเ้ลือกสรรไดท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ีท่ีสามารถท าสัญญาจา้งไดต้ามจ านวนต าแหน่งวา่งท่ีก าหนดตาม
ประกาศน้ีดว้ย และผูผ้า่นการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
             1. ผูน้ั้นไดข้อสละสิทธ์ิไม่เขา้รับการจดัจา้งในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได ้
                       2. ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อรับการจดัจา้งภายในวนัท่ีก าหนด 
             3. ผูน้ั้นไม่เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามก าหนดวนั เวลาท่ีส่วนราชการก าหนด 
                       4. ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัรน้ี 

                       9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 
              ผูผ้า่นการเลือกสรรฯ จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบท่ีก าหนด  โดยเร่ิมสัญญาจา้งตั้งแต่วนัท่ี   
24  กรกฎาคม  2556   ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2556  ในช่วงเวลาดงักล่าวถือวา่เป็นการทดลองการปฏิบติังาน
และหากผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนกังานราชการ  เร่ือง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ พ.ศ.2547  แลว้ก็จะให้
ต่อสัญญาจา้งไดค้ราวละไม่เกิน  4  ปี  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัภารกิจวา่ยงัมีความจ าเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบติังานต่อเน่ือง
หรือไม่  และตามกรอบอตัราพนกังานราชการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้ง
จากผลการประเมินการปฏิบติังานในแต่ละปีดว้ย  และหากตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ผูไ้ดรั้บการเลือกสรร
ฯ เป็นผูข้าดคุณสมบติัฯ ใหถื้อวา่ผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ เป็นโมฆะ  และจะยกเลิกการจา้งทนัที 
 

                 ประกาศ   ณ   วนัท่ี   8  เดือนกรกฎาคม  พ. ศ. 2556 
 
 

 
 (นายด าริ  เขียดเดช) 

                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคีรีวง 
 

 


