
   
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านสาครเหนือ 
เร่ือง    รับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป 

……………………………….. 
ด้วย  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ  มีความประสงค์จะรับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็น 

พนกังานราชการประเภททัว่ไป ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการและแบบสญัญาจ้างของ
พนกังานราชการ พ.ศ.2552  ลงวนัท่ี  11 กนัยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการ  เร่ือง  การก าหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัิเฉพาะงานและคณุสมบตัิเฉพาะของกลุ่ มงานและ
การจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ท่ี  1626//2551  ลงวนัท่ี  22  ธันวาคม  2551  เร่ืองการมอบอ านาจ
การปฏิบตัิราชการแทนเก่ียวกับพนกังานราชการ  และหนงัสือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา
สตลู  ท่ี  ศธ  0414/1811 ลงวนัท่ี  16  เมษายน  2558  ประกาศรับสมคัรบคุคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนกังาน
ราชการ โดยมีรายละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้
            1.  ช่ือต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

       1.1   ต าแหนง่ครูผู้สอน                   
         กลุม่งานบริหารทัว่ไป   

         ขอบขา่ยงานท่ีจะให้ปฏิบตั ิ  ปฎิบตังิานเก่ียวกบัการสอน  โดยการสอน 
และอบรมความรู้สามญัและหรือวิชาชีพตามหลกัสูตร การก ากบัดแูลความประพฤติ การรักษาวินยัการ
เตรียมการสอน การวดัผลประเมินผล การจดัท าส่ือการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทาง
วิชาการ และด้านอ่ืน ๆ  แก่นกัเรียน   ผู้ปกครอง/ชมุชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบคุคลจ าแนก
ประเภทความพิการและจดัท าแผนการศกึษารายบคุคล  เพ่ือให้บริการทางการศกึษาตามระดบัความพิการ
และพิจารณาอปุกรณ์เคร่ืองช่วยท่ีเหมาะสมกบัเด็กให้สามารถช่วยตวัเองได้ รวมทัง้ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกบัความต้องการจ าเป็นเฉพาะรายสัง่สอนและจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน   
และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

อตัราวา่ง       
-  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ    กลุม่วิชา คณิตศาสตร์     จ านวน  1  อตัรา 

คา่ตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547   

/ระยะเวลาการจ้าง     
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ระยะเวลาการจ้าง    จะท าสญัญาจ้างครัง้แรกในปีงบประมาณ  2555 เพ่ือทดลองฏิบตังิาน 
ก่อน   ถ้าพนกังานราชการผู้นัน้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ี  คพร .
ก าหนดแล้วก็จะให้ตอ่สญัญาจ้างได้คราวละไมเ่กิน  4  ปี   ตามแผนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการของ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสตลู 
 

2.   คุณสมบัตท่ัิวไป  และคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำ 
รับกำรเลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัตทิั่วไป 
        ผู้สมคัรเข้ารับการเลือกสรรทกุต าแหนง่จะต้องมีคณุสมบตัทิัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

                           (1)   มีสญัชาตไิทย 
    (2)   มีอาย ุ 18 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
   (3)   ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
    (4)   ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       (5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
       (6)  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เพราะกระท า 

ความผิด ทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ   ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

     (7)  ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ         

หมำยเหตุ     ผู้ ท่ีผา่นการเลือกสรรในวนัท่ีท าสญัญาจ้าง  จะต้องไมเ่ป็นข้าราชการหรือ 
ลกูจ้างของสว่นราชการ  พนกังานหรือลกูจ้างของหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานหรือ 
ลกูจ้างของราชการสว่นท้องถ่ิน   

2.2    คุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
2.2.1   เป็นผู้ มีวฒุิไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรีทำงกำรศึกษำ หรือปริญญำตรีสำขำ 

อ่ืนที่  ก.ค.ศ.รับรอง  และก ำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีวิชาเอกตรงกบัท่ีก าหนดในข้อ  1.1 
                               2.2.2  ต้องเป็นผู้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนงัสือรับรองสิทธิจากครุุ
สภาหรือใบอนญุาตปฏิบตักิารสอน หรือได้รับการยกเว้นจากครุสภา  

/3. กำรรับสมัคร 
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                         3.  กำรรับสมัคร 
                               3.1  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร 
                               ให้ผู้ประสงค์จะสมคัรขอใบสมคัรและย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองได้ท่ี   โรงเรียนบ้าน
สาครเหนือ  ตัง้แตว่นัองัคาร  ท่ี 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558    ถึงวนัองัคาร  ท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ.2558   
ในวนัและเวลาราชการ โดยผู้สมคัรต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการสมคัร ตามข้อ 3.3 

         3.2   หลกัฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร 
        (1) ส าเนาปริญญาบตัร หรือวฒุิบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวา่เป็น 

ผู้ มีวฒุิการศกึษาและสาขาวิชาเอกตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร   โดยจะต้องส าเร็จการศกึษา และได้รับอนมุตัิ
จากผู้ มีอ านาจอนมุตัด้ิวยแล้วภายในวนัเปิดรับสมคัรวนัสดุท้าย  อยา่งละ  1  ฉบบั 
 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดงักล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้น า
หนงัสือรับรองคณุวฒุิท่ีสถานศกึษาออกให้  โดยระบช่ืุอปริญญา หรือวฒุิบตัร รวมทัง้สาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จ
การศกึษาและวนัท่ีท่ีได้รับอนมุตัิปริญญานัน้  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวนัเปิดรับสมคัรวนัสดุท้ายมาย่ืน
แทนก็ได้ 

  (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  อยา่งละ 1 ฉบบั 
 (3) รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาด า ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดย 

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  1 ปี  (นบัถึงวนัเปิดรับสมคัรวนัสดุท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดไูด้ว่าเป็นรูป
ถ่ายของผู้สมคัรจริง  จ านวน  3  รูป 
     (4) ส าเนาใบอนญุาตปรกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนงัสือรับรองสิทธิใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภา ท่ีทางส านักงาน
เลขาธิการครุุสภาออกใบอนญุาตให้   (ที่ยังไม่หมดอำยุ)  จ านวน 1  ฉบบั    

 (5) หลกัฐานอ่ืนๆ(ถ้ามี) เชน่ หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกลุ  หรือหนงัสือ 
รับรองบคุคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั 

 (6)ใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนั  ซึง่แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.   
ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2535)  ซึง่แพทย์ออกให้มาแล้วไมเ่กิน  1  เดือน 

 (7) หนงัสือรับรองการผา่นงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบบั 
ทัง้นี ้ ในส าเนาหลกัฐานทกุฉบบั ให้ผู้สมคัรเขียนค ารับรองส าเนาถกูต้องและลงช่ือก ากบั

ไว้ด้วย  หลักฐำนตำมข้อ  (1)-(2) และ (4)-(5) ให้น ำต้นฉบับจริงมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ด้วย 
 

                 /3.3   คา่ธรรมเนียมสอบ 
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              3.3   คา่ธรรมเนียมสอบ 
                              ผู้สมคัรสอบต้องเสียคา่ธรรมเนียมสอบ     จ านวน   200   บาท       
                   4.  เง่ือนไขในการรับสมคัร 

 ผู้สมคัรเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดตา่งๆ ในใบสมคัร  พร้อมทัง้ย่ืนหลกัฐานในการสมคัรให้ถกูต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอนัเกิดจากผู้สมคัร  ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆหรือวฒุิการศกึษาไม่ตรงตามคณุวฒุิของต าแหน่งท่ี
สมคัรสอบ  อนัมีผลท าให้ผู้สมคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้รับการคัดเลือกครัง้นีเ้ป็นโมฆะส าหรับผู้ นัน้ และ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ  จะไม่คืน
คา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบด้วย 

     5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  
                          โรงเรียนบ้านสาครเหนือ  จะประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ภายในวนัท่ี 21  พฤษภาคม  พ.ศ.2558   ณ  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ  และทาง www.sesao.go.th  

6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  วัน  เวลำ  และสถำนที่เลือกสรร 
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ 

ความสามารถทัว่ไป  50  คะแนน ,  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมิน
สมรรถนะคณุลกัษณะของบคุคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สอบสมัภาษณ์)   50  คะแนน   
ตามตารางดงันี ้

วนั  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 
เตม็ 

วิธีการประเมิน หมายเหต ุ

  23 พฤษภมคม  2558 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
23 พฤษภมคม  2558 

13.00 น.  เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป  
 - ทดสอบความ รู้ความสามารถ
เก่ียวกบัวิชาเอก 
- ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
(คณุลกัษณะของบคุคล) 

 
50 
 

50 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 

 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสมัภาษณ์ 

-  ส ถาน ท่ี ในกา ร
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวนัประกาศ
รายช่ือผู้ มีสิทธิเข้า
รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะ 

        

7. เกณฑ์กำรตัดสิน    
ผู้ ท่ีจะถือวา่เป็นผู้ ท่ีผา่นการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแตล่ะภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละ  60   การจดัเรียงล าดบัจะเรียงจากผู้สอบผา่นเกณฑ์ท่ีได้คะแนนรวมสงูสดุ 

          /จากมากไปหา……. 
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จากมากไปหาน้อย  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนสอบสมัภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดบัท่ีสูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนสอบสมัภาษณ์เท่ากันอีก  จะจดัล าดบัโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จบัสลาก)  การจดัจ้างจะ
เป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได้                                                                          

8. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึน้บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ   จะประกาศรายช่ือผู้ผา่นการเลือกสรร โดยเรียง 

ตามล าดบัคะแนนจากผู้ ท่ีได้คะแนนรวมสงูสดุเรียงลงไปตามล าดบัตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  7   
ณ  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ   และทาง www.sesao.go.th   ภายในวนัท่ี  26  พฤษภาคม  2558  
โดยบญัชีรายช่ือดงักล่าวให้เป็นอนัยกเลิกหรือสิน้ผลไปเม่ือเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี นบัแตว่นัขึน้บญัชี 
หรือนบัแตว่นัประกาศรับสมคัรในต าแหน่งเดียวกนัและสาขาวิชาเอกเดียวกนันีใ้หม่แล้วแตก่รณี     การ
ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการเลือกสรรนีจ้ะถือเป็นการเรียกตวัผู้ เลือกสรรได้ท่ีอยู่ในล าดบัท่ีท่ีสามารถท าสญัญา
จ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ีก าหนดตามประกาศนีด้้วย   และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถกูยกเลิกการขึน้
บญัชีเป็นรายบคุคลในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
   ผู้นัน้ได้ขอสละสิทธ์ิไมเ่ข้ารับการจดัจ้างในต าแหนง่ท่ีเลือกสรรได้ 

8.1 ผู้นัน้ไมม่ารายงานตวัเพ่ือรับการจดัจ้างภายในเวลาท่ีก าหนด 
8.2 ผู้นัน้ไมเ่ข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการตามก าหนดวนัเวลาท่ีสว่นราชการก าหนด 
8.3 ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ขาดคณุสมบตัติามประกาศรับสมคัรนี ้

9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบท่ีก าหนด  โดยเร่ิมสัญญาจ้างตัง้แต่
วนัท่ี  27  พฤษภาคม  2558   ถึงวนัท่ี 30  กนัยายน  2558  ในช่วงเวลาดงักล่าวถือว่าเป็นการทดลองการ
ปฏิบัติงานและหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กับภารกิจว่ายงัมีความ
จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบตัิงานต่อเน่ืองหรือไม่  และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสตลูรวมทัง้จากผลการประเมินการปฏิบตังิานในแตล่ะปีด้วย และหากตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผู้ ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ ขาดคุณสมบตัิฯ  ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนัน้ๆ เป็น
โมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทนัที  

       ประกาศ   ณ   วนัท่ี  29   เมษายน   พ. ศ. 2558 
  
 

(นางนงลกัษณ์  สายสนีุย์) 
ต าแหนง่ ครูช านาญการโรงเรียนบ้านสาครเหนือ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาครเหนือ 
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