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ประกาศโรงเรียนวัดหน้าเมือง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยโรงเรี ยนวัดหน้ าเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณ สมบั ติ เ ฉพาะและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งานและการจั ด กรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการ ลงวั น 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ประกอกกับคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/5690 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญและ
หรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว และการให้บริการทางวิชาการ และด้านอื่นๆแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจาแนกประเภทความพิการและจัดทาแผนการศึกษารายบุคคล เพื่อ
ให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่ เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วย
ตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้อ งการจาเป็นเฉพาะรายสั่งสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
โรงเรียนวัดหน้าเมือง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง จะทาสัญญาครั้งแรกในปีงบประมาณ 2556 เพื่อทดลองปฏิบัติงานก่อน ถ้า
พนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.กาหนดแล้วก็จะให้ต่อ
สัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ตามแผนกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

~2~

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตาแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เป็นผู้มวี ุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและ
กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับใน
ข้อ 1.1
2. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวัดหน้าเมือง ระหว่าง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3
3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
และสาขาวิชาเอกตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติด้วย
แล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญาหรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
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2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2.5 × 3 ซม. โดยถ่ายมาไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง จานวน 3 รูป
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางสานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาต
ให้ จานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ สกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล
ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กพ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2535) ซึง่ แพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในส าเนาหลั งฐานทุกฉบับผู้ ส มัครเขียนคารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้ว ย
หลักฐานตามข้อ (1) – (2) และ (4) – (5) ให้นาต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจานวน 200 บาท
4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และโรงเรียนวัดหน้าเมืองจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนวัดหน้าเมืองจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวันเวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง และทางเว็บไซต์โรงเรียนวัด
หน้าเมือง ที่ 202.143.16.5/wm/
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
โรงเรียนวัดหน้าเมือง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 50
คะแนน ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตารางนี้
วัน เวลา
28 ธันวาคม 2556
09:00 น.เป็นต้นไป
28 ธันวาคม 2556
14:00 น.เป็นต้นไป

สมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะโดยการ
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(คุณลักษณะของบุคคล)

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50
50

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

50

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
สถานที่ให้การเลือกสรร
จะแจ้งทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ
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7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้อยละ60 การจัดเรียนลาดับที่เรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ถ้าได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูง ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีกจะจัดลาดับโดยการสุ่มแบบ
ธรรมดา (จับฉลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ย นวัดหน้ าเมือง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการการเลือกสรรโดยเรียงล าดับคะแนนจากผู้ ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับตามเกณฑ์ที่กาหนด ในข้อ 7. ณ โรงเรียนวัดหน้าเมืองและและทางเว็บไซต์
โรงเรียนวัดหน้าเมือง ที่ 202.143.16.5/wm/ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง
เดียวกัน และสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียก
ตัวผู้เลือกสรรได้ที่อยู่ในลาดับที่สามารถทาสัญญาจ้างได้ตามจานวนตาแหน่งว่างที่กาหนดตามประกาศนี้ด้วย และ
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกาหนด
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมาทาสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนด โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่
2 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงาน
และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้
คราวละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบ
อัตราพนักงานราชการของสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะและจะยกเลิกการจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

(นางจุรีรัตน์ แคยิหวา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง
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กาหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

13 - 19 ธันวาคม 2556

2

รับสมัคร

20 – 26 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 – 16.00
(ในวันเวลาราชการ)

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การเลือกสรร

27 ธันวาคม 2556

4

สอบข้อเขียน

28 ธันวาคม 2556

สอบสัมภาษณ์
5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร

30 ธันวาคม 2556

6

รายงานตัวและจัดทาสัญญา
จ้างที่โรงเรียน

2 มกราคม 2557

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนวัดหน้าเมือง

หมายเหตุ

