
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกตร ี
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

………………………………………………………………………………………………… 
                        ด้วย โรงเรียนบ้านเกตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป   ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามป ระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ .ศ. 2552 ลง
วันที่ 11  กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบ
กับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2551  เร่ืองการมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล ที่ ศธ 04148/1043  ลงวันที่ 13  มีนาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  ชื่อต าแหน่งท่ีรับสมัคร  กลุ่มงาน   และรายละเอียดการจ้าง  
 1.1 ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

      กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน  โดยสอนและอบรมความรู้สามัญ  

และหรือวิชาชีพตามหลักสูตร  การก ากับดูแลความประพฤติ  การรักษาวินัย การเตรียมการสอน  การวัดผล  
ประเมินผล การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทางวิชาการ  แ ละด้านอื่นๆ  แก่
นักเรียน  ผู้ปกครอง /ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล จ าแนกประเภทความพิการ  และจัดท า
แผนการศึกษารายบุคคล  เพื่อให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการ และพิจารณาเคร่ืองช่วยที่
เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมกา รเรียนการสอนให้เด็กได้อย่าง
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะราย  สั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

อัตราว่าง 
         โรงเรียนบ้านเกตรี  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน   เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

/ระยะเวลาการจ้าง 



ระยะเวลาการจ้าง จะท าสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ   2557    เพื่อทดลองปฏิบัติงานก่อน  ถ้า
พนักงานราชการผู้น้ันผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร. ก าหนดแล้วก็
จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4  ปีตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ เลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
       (1)  มีสัญชาติไทย 
       (2)  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
       (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

      (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับ โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
              1.  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา   หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่  ก.ค.ศ. ให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        2.  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา   หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน   หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา    
3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านเกตรี ตั้งแต่ 
วันที ่16 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2557   ไม่เว้น วันหยุดราชการโดยผู้สมัคร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3  

/3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 



3.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (1) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาวุฒิบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ส าเนาระ เบียน

แสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาและสาขาตรงเอกกับต าแหน่งที่รับสมัคร  โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจด้วยแล้วภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 

     (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ   1 ฉบับ 
     (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด  1  นิ้ว โดยถ่ายมาไม่เกิน  1 ปี 

(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย )  โดยสามารถตรวจสอบ  และมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง  
จ านวน   3  รูป 

    (4)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพครู  หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  จ านวน  1   ฉบับ   ใบเสร็จรับเงินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  น ามาใช้เป็นหลักฐานการ
สมัครตามข้อนี้ได้ แต่ต้องน าส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู มาประกอบในวันที่รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างให้ได้  มิฉะนั้นจะตัดสิทธิในการจ้าง
และยกเลิกการขึ้นบัญชี 

     (5) หลักฐานอ่ืนๆ ( ถ้ามี )  เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หนังสือรับรองบุคคล  
ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 

     (6)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่า  ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก .พ.  ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) ซึ่งแพทย์ออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน 

     (7)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)  
3.3  ค่าธรรมเนียมสอบ   
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  200  บาท 
     เมือ่สมัครสอบแล้ว  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ที่ขาด

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้  จ าต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการส มัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านเกตรี  จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

    

/4. ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ..... 
 



4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ    
โรงเรียนบ้านเกตรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  23-24  เมษายน  

พ.ศ. 2557   ณ  โรงเรียนบ้านเกตรี และ www.sesao.go.th              
5.  หลักเกณฑ ์และวิธีการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรร 

 โรงเรียนบ้านเกตรี  จะด าเนินการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ โดยการ
สอบแข่งขัน  ในวันศุกร์ที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557   ณ โรงเรียนบ้านเกตรี ตามตารางรายละเอียดดังน้ี 

วัน/ เวลา วิชา คะแนนเต็ม สถานที ่
10.00-11.30 น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ

ความรู้ทางวิชาชีพ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และ

ความรู้ทางวิชาชีพ 

 
 
 

100  คะแนน 

สนามสอบโรงเรียนบ้านเกตรี 

13.30 น. เป็นต้นไป 
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสม 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
50  คะแนน 

6.  เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  60  การจัด

เรียงล าดับจะรวมจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย   ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอี ก  จะจัดล าดับในการสุ่ม
ธรรมดา (จับฉลาก)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 
7.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนบ้านเกตรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 6  ณ โรงเรียนบ้านเกตรี  และ 
www.sesao.go.th   ภายในวันที่   6  พฤษภาคม   2557   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่ วันขึ้นบัญชี  ในต าแหน่งเดียวกันและกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้  ที่อยู่ในล าดับที่ ที่สามารถท า
สัญญาจ้าง ตามจ านวนต าแหน่งว่างตามประกาศนี้ด้วย 
8.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ที่สอบผ่านการเลือกสรรล าดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัวใน วันที่  7  พฤษภาคม 2557  
เวลา 08:30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านเกตรี   หากไม่รายงานตัวในวันเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์  และทาง
โรงเรียนจะเลือกสรรบุคคลในล าดับถัดไปแทน  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท า สัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด  
โดยเร่ิมท าสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่  7  พฤษภาคม 2557    ถึงวันที่ 30  กันยายน 2557 
ในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการทดลองการปฏิบัติงาน  และหากผ่านการประเมิน  ผลการปฏิบัติงานตาม 

/เกณฑ์และวิธีการใน..... 
 



เกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรา ชการ  เร่ืองแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ภารกิจว่ายังมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเน่ืองหรือไม่ และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  รวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย 
     

                                    ประกาศ   ณ   วันที่     3     เมษายน    พ.ศ.  2557 

 
 
                                                                 ลงชื่อ 

                (นายประจวบ  ทองกรด) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกตรี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนบ้านเกตรี  ลงวันท่ี  3 เมษายน   พ.ศ.  2557 

 
1.  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูล 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี(เวลา) 
ประกาศประชาสัมพันธ์   3-10    เมษายน  พ.ศ. 2557  
รับสมัคร   16-22 เมษายน  พ.ศ. 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร   23-24   เมษายน  พ.ศ. 2557 
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ 
       -  สอบข้อเขียน 
       -  สัมภาษณ์ 

 
   
2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 (10.00-11.30น.) 
2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 (13.30น.เป็นต้นไป) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
รายงานตัว   7   พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
ท าสัญญาจ้าง   7    พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


