
   
 
 
          
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไทร 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 

……………………………….. 
ด้วย  โรงเรียนบ้านห้วยไทร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร พนักงานราชการ เรือ่ง  หลกัเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการและแบบสญัญาจ้างของพนกังานราชการ พ.ศ.
2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุม่งาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่  
1626//2551  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2551  เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนกังาน
ราชการ  และหนงัสอืส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสตูล ที่  ศธ  04148/2341 ลงวันที่  13  
มิถุนายน  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมรีายละเอียด  ดังต่อไปนี ้
                           1.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจำ้งงำน 

       1.1   ต าแหน่งครผูู้สอน                   
         กลุม่งานบรหิารทั่วไป   

          ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัต ิ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน  โดยการสอน 
และอบรมความรู้สามญัและหรือวิชาชีพตามหลกัสูตร การก ากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการ
เตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบ้ริการทาง
วิชาการ และด้านอื่น ๆ  แก่นักเรียน   ผู้ปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเดก็เป็นรายบุคคลจ าแนก
ประเภทความพิการและจัดท าแผนการศึกษารายบุคคล  เพือ่ให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและ
พิจารณาอปุกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกบัเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกจิกรรมการเรียนการ
สอนใหเ้ด็กได้เหมาะสมกบัความต้องการจ าเป็นเฉพาะรายสัง่สอนและจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และงานอื่น  
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง       
-  โรงเรียนบ้านห้วยไทร    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     สาขาวิชาเอก............-............    

จ านวน  1  อัตรา 
ค่าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจ้าง    จะท าสญัญาจ้างครัง้แรกในปีงบประมาณ  2557 เพื่อทดลองปฏิบัติงาน 

ก่อน   ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่  คพร.
ก าหนดแล้วกจ็ะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไมเ่กิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตราก าลังพนกังานราชการของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตลู 
         /  2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร 
เลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผูส้มัครเข้ารบัการเลอืกสรรทุกต าแหนง่จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

                          (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุ  18 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป 
   (3)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมอืง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิด ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้
บกพรอ่งในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 

    (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ         

หมำยเหต ุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอื 
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรอืลกูจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือพนกังานหรือ 
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน   

2.2    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
2.2.1   เป็นผูม้ีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนท่ี   

ก.ค.ศ.รับรอง  และก ำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และมีวิชาเอกตรงกับที่ก าหนดในข้อ  1.1 
                              2.2.2  ต้องเป็นผูม้ีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรสุภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รบัการยกเว้นจากคุรุสภา 
                         3.  กำรรับสมัคร 
                               3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วย
ไทร   ตั้งแต่วันที่  2  กรกฏาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันที่  10  กรกฏาคม  พ.ศ.2557    
ในวันและเวลาราชการ โดยผูส้มัครตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3 

         3.2   หลกัฐานที่ต้องยื่นพรอ้มใบสมัคร 
        (1) ส าเนาปริญญาบัตร หรอืวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ 

มวุีฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกบัต าแหนง่ทีส่มัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รบัอนุมัตจิากผู้มี
อ านาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรบัสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ  1  ฉบับ 
 
         /  ในกรณี... 
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 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพรอ้มใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให้  โดยระบุช่ือปริญญา หรอืวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกทีส่ าเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รบัอนุมัตปิรญิญาน้ัน  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรบัสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 

(2)     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  อย่างละ 1 ฉบับ 
(3)     รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ่าย 

มาแล้วไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรปูถ่ายของ
ผู้สมัครจริง  จ านวน  3  รูป 
    (4)    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนงัสือรับรองสิทธิใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรอืใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาออกใบอนุญาตให้   จ านวน 1  ฉบับ    

(5)    หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  หรือหนังสือรับรอง  
บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 

(6)   ใบรับรองแพทย์แผนปจัจบุัน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ.   
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  ซึ่งแพทย์ออกใหม้าแล้วไม่เกิน  1  เดือน 

(7)   หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบบั ให้ผูส้มัครเขียนค ารบัรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้
ด้วย  หลักฐำนตำมข้อ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ให้น ำต้นฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัครด้วย 

         3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
                                ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนยีมสอบ     จ านวน   200   บาท 

       

                  4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัครจริง และจะตอ้งกรอก 
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีทีม่ี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ  อันมผีลท าใหผู้้สมัครสอบไมม่ีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดงักล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครั้งนีเ้ป็นโมฆะส าหรบัผู้นั้น และโรงเรยีนบ้านห้วยไทรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบด้วย 
         / 5. การประกาศรายช่ือ... 
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     5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  
                                 โรงเรียนบ้านห้วยไทร  จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
ภายในวันที่  12  กรกฏาคม  พ.ศ.2557   ณ  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  วัน  เวลำ  และสถำนท่ีเลือกสรร 
โรงเรียนบ้านห้วยไทร   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  50  คะแนน ,  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และ
ประเมินสมรรถนะคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สอบสัมภาษณ์)   50  
คะแนน   ตามตารางดังนี้ 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

    15 กรกฏาคม  
2557 
 09.00 น. เป็นต้นไป 
 
    15  กรกฏาคม 
2557   
13.00 น.  เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  - 
ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับ 
   วิชาเอก 
-  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

       

7. เกณฑ์กำรตัดสิน    
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ทีผ่่านการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60   การจัดเรียงล าดับจะเรยีงจากผู้สอบผ่านเกณฑท์ี่ได้คะแนนรวมสงูสุดจาก
มากไปหาน้อย  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันใหผู้้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าอยู่ในล าดับทีสู่ง
กว่า   ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอกี ให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก มากกว่าอยู่ในอันดับทีสู่งกว่า ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกเท่ากันอกี จะ
จัดล าดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับสลาก)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนทีส่อบได้                                                                          

8. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
            โรงเรียนบ้านห้วยไทร  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  7   
ณ  โรงเรียนบ้านห้วยไทร   ภายในวันที่  16  กรกฏาคม  2557   โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลอืกสรรครบก าหนด  1  ปี นับแต่วันข้ึนบญัชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง
เดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    การประกาศรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการ
เรียกตัวผูเ้ลือกสรรได้ที่อยู่ในล าดับที่ทีส่ามารถท าสญัญาจ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ก าหนดตามประกาศนี้
ด้วย   และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลกิการข้ึนบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        / 8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ… 
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8.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธ์ิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหนง่ทีเ่ลอืกสรรได้ 
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลงัว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 

 

9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด  โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่      
17  กรกฏาคม  2557   ถึงวันที่ 30  กันยายน  2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงาน
และหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ทั้งนี้  ข้ึนอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
หรือไม่  และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติฯ  ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที  

 
 

       ประกาศ   ณ   วันที่    26   มิถุนายน    พ. ศ. 2557 
 
                                                                                                      

         
 

(นำยทวีศักด์ิ ลิ่มวิริยะกุล) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกบำง 

รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไทร 

     
      
 
 
 
 


