
 
ประกาศโรงเรียนบานเขาจีน 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………..…………….. 

ดวยโรงเรียนบานเขาจีน มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่  11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 

และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 ประกอบกับคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ที ่ศธ 04148/1812 ลงวันที ่16 เมษายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1   ตําแหนงครูผูสอน                   
กลุมงานบริหารทั่วไป   
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ   ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอน  โดยการสอน และอบรมความรู

สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน การ
วัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบริการทางวิชาการ และดานอ่ืน ๆ  
แกนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเปนรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและจัดทํา
แผนการศึกษารายบุคคล เพื่อใหบริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณเครื่องชวยที่
เหมาะสมกับเด็กใหสามารถชวยตัวเองได รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดเหมาะสมกับความ
ตองการจําเปนเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และงานอ่ืน  ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง       
-  โรงเรียนบานเขาจีน   กลุมวิชาปฐมวัย จํานวน  1  อัตรา 
คาตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจาง    จะทําสัญญาจางครั้งแรกในปงบประมาณ  2558 เพื่อทดลอง 

ปฏิบัติงานกอน   ถาพนักงานราชการผูนั้นผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีที่  
คพร.กําหนดแลวก็จะใหตอสญัญาจางไดคราวละไมเกิน  4  ป  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล 
         /  2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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2.   คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรทุกตําแหนงจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี ้
(1) มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุ  18 ปบริบูรณขึ้นไป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ      

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ         

หมายเหตุ     ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการสวนทองถิ่น   

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
2.2.1 เปนผูมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ 

ก.ค.ศ.รับรอง  และกําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับที่กําหนดในขอ  1.1 
   2.2.2  ตองเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไดรับการยกเวนจากคุรสภา  

3. การรับสมัคร 

3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  โรงเรียนบานเขาจีน 

ตั้งแต วันพุธ ที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  ถึงวันอังคาร ที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558 ในวันและเวลา
ราชการ โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตามขอ 3.3 

3.2   หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(1)   สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมี

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหนงที่สมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติดวยแลวภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  อยางละ  1  ฉบับ 
 
         /  ในกรณ.ี.. 
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 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ

รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญานั้น  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันเปดรับสมัครวันสุดทายมายื่นแทนก็ได 

(2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ 1 ฉบับ 
(3)   รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถาย

มาแลวไมเกิน  1 ป  (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดวาเปนรูปถายของ
ผูสมัครจริง  จํานวน  3  รูป 

(4)   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ    วิชาชีพ

ครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไดรับการยกเวนจากคุรสภาทีท่างสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให   

(ที่ยังไมหมดอาย)ุ  จํานวน 1  ฉบับ    
(5)   หลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง 

บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
(6)   ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน  ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2535)  ซึ่งแพทยออกใหมาแลวไมเกิน  1  เดือน 
(7)   หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)  จํานวน  1  ฉบับ 

 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไว
ดวย  หลักฐานตามขอ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ใหนําตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย 

3.3   คาธรรมเนียมสอบ 
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 

       

4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนดวยตนเอง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
สอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงเรียนบานเขาจีน จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบดวย 

 
         / 5. การประกาศรายชื่อ... 
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5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  
โรงเรียนบานเขาจีน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที ่  

13 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบานเขาจีน ทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูล และทางเว็บไซตของโรงเรียน www.bankaojeen.com   

 

6. หลกัเกณฑและวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร 
โรงเรียนบานเขาจีน  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ ทดสอบความรูความสามารถ

ทั่วไป  50  คะแนน ,  ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะ
ของบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)   50  คะแนน   ตามตารางดังนี้ 

 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหต ุ

15 พฤษภาคม 2558 
 09.00 น. เปนตนไป 
 
 
13.00 น.  เปนตนไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป   
- ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ 
วิชาเอก 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 

50 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 
 
สอบสัมภาษณ 

-  สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจงให
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูมสีิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

       

7. เกณฑการตัดสิน    
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผูสอบผานเกณฑที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย  ถาได
คะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกมากกวา อยูในลําดับที่สูงกวา   
ถาไดคะแนนสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก เทากันอีก  จะจัดลําดับโดยการสุมแบบธรรมดา     
(จับสลาก)  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  

                                                                         

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
โรงเรียนบานเขาจีน  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผูที่

ไดคะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ณ  โรงเรียนบานเขาจีน ทางเว็บไซตของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และทางเว็บไซตของโรงเรียน www.bankaojeen.com    
ภายในวันที่  18  พฤษภาคม  2558       

โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  1  ป นับ
แตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี   
การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรนี้จะถือเปนการเรียกตัวผูเลือกสรรไดที่อยูในลําดับที่ ที่สามารถทํา
สัญญาจางไดตามจํานวนตําแหนงวางที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย  และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีเปนรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 
 

        / 8.1  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ… 
 
 
 
 

http://www.bankaojeen.com/
http://www.bankaojeen.com/
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8.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่เลือกสรรได 
8.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
8.3 ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สวนราชการกําหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 

 

9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง ตามแบบที่กําหนด โดยเริ่มสัญญาจางตั้งแตวันที ่    

19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในชวงเวลาดังกลาวถือวาเปนการทดลองการปฏิบัติงานและ
หากผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แลวก็จะใหตอสญัญา
จางไดคราวละไมเกิน 4 ป ทั้งนี ้ขึ้นอยูกับภารกิจวายังมีความจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องหรือไม และตาม
กรอบอัตราพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้งจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในแตละปดวย และหากตรวจสอบในภายหลังพบวาผูไดรับการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติฯ  
ใหถือวาผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เปนโมฆะ และจะยกเลิกการจางทันที  
 

       ประกาศ   ณ   วันที่    27  เมษายน    พ. ศ. 2558 
 
 
 

ลงชื่อ     . 
             ( นายเสรี  มากแสง ) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ประกาศโรงเรียนบ้านเขาจีน
	เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
	ด้วยโรงเรียนบ้านเขาจีน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
	และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่ ศธ 04148/1812 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้
	ระยะเวลาการจ้าง    จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ  2558 เพื่อทดลอง ปฏิบัติงานก่อน   ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่  คพร.กำหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
	2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง




