ประกาศโรงเรี ยนบ้านปากละงู
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
………………………………..
ด้วย โรงเรี ยนบ้านปากละงู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
ประเภททัว่ ไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลง
วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่ องการมอบอานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสื อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ ศธ 04148/832 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ ำงงำน
1.1 ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอน โดยการสอนและอบรมความรู ้
สามัญและหรื อวิชาชีพตาหลักสู ตร การกากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินยั การเตรี ยมการสอน การ
วัดผลประเมินผล การจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน การแนะแนว และการให้บริ การทางวิชาการ และด้าน
อื่นๆ แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง/ชุมชน และหรื อการประเมินเด็กเป็ นรายบุคคล จาแหนกประเภทความพิการ
และจัดทาแผนการศึกษารายบุคคล เพื่อให้บริ การทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาเครื่ องช่วย
ที่เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตนเองได้ รวมทั้งส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เด็กได้เหมาะสม
กับความต้องการจาเป็ นเฉพาะรายสัง่ สอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
โรงเรี ยนบ้านปากละงู กลุ่มวิชา ภาษาไทย จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิ ทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง จะทาสัญญาจ้างครั้งแรกเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น และการจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรกนี้ เป็ นการทดลอง
ปฏิบตั ิงานก่อน ถ้าพนักงานราชการผูน้ ้ นั ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่

คพร.กาหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ตามแผนกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
2. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการเลือกสรรทุกตาแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปดังต่อไปนี้
(1) มีสัญญาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
การเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ไม่เป็ น
ผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของ
ส่ วนราชการส่ วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
2.2.1 เป็ นผูม้ ีวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกาหนดให้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและมี
วิชาเอกตรงกับที่กาหนดในข้อ 1.1
2.2.2 ต้อง เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิจากคุรุสภา
หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา (ที่ยงั ไม่หมดอายุ)
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนทีร่ ับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรี ยนบ้านปากละงู
ตั้งแต่วนั ที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการโดยผูส้ มัครต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ตามข้อ 3.3

3.2 หลักฐำนทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
(1) สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อสาเนาวุฒิบตั ร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่า
เป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้รับอนุมตั ิ
จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิดว้ ยแล้วภายในวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ ใบสมัครได้ ให้นาหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริ ญญา หรื อวุฒิบตั ร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สาเร็ จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิปริ ญญานั้น ซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้ายมายืน่
แทนก็ได้
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2.5x3 ซ.ม. โดยถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้วา่ เป็ นรู ปถ่าย
ของผูส้ มัครจริ ง จานวน 3 รู ป
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อสาเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอนหรื อได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาออกใบอนุ ญาตให้(ที่ยงั ไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรื อหนังสื อ
รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ซึ่ งแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่ งแพทย์ออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน
(7) หนังสื อรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ไว้ดว้ ย หลักฐานตามข้อ (1)-(2) และ (4)-(5) ให้นาต้นฉบับจริ งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
3.3 ค่ ำธรรมเนียมสอบ
ผูส้ มัครต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมสอบ จานวน 200 บาท
4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ น
ผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ งและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเองในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
สอบ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้รับการคัดเลือกครั้งนั้นเป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และโรงเรี ยนบ้านปากละงู จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบด้วย

5. กำรประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนบ้านปากละงู จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรี ยนบ้านปากละงู และ www.paklangu.com
6. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร วันเวลำ และสถำนทีเ่ ลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านปากละงู จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการทดสอบความรู้
ความสามารถทัว่ ไป 50 คะแนน, ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนนและประเมินสมรรถนะ
คุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตาราง
ต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
24 พฤษภาคม 2558 ประเมินสมรรถนะโดยการ
09.00 น.เป็ นต้นไป - ทดสอบความรู้
50
สอบข้อเขียน
ความสามารถทัว่ ไป
- ทดสอบความรู้
50
สอบข้อเขียน
ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก
24 พฤษภาคม 2558 -ประเมินความเหมาะสม
50
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็ นต้นไป กับตาแหน่ง (คุณลักษณะ
ของบุคคล)

หมายเหตุ
-สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ

7. เกณฑ์ กำรตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะ ไม่ตากว่าร้อยละ 60 การจัดเรี ยงลาดับจะเรี ยงจากผูส้ อบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดจากมาก
ไปหาน้อย ถ้าหากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนสอบ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง มากกว่าอยูใ่ น
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบเท่ากันอีก จะจัดลาดับโดยการสุ่ มแบบธรรมดา(จับสลาก) การจัดจ้างจะ
เป็ นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. กำรประกำศรำยชื่ อและกำรขึน้ บัญชี รำยชื่ อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านปากละงู จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรรโดยเรี ยงลาดับคะแนนจากผูท้ ี่ได้
คะแนนสู งสุ ดเรี ยงตามลาดับตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 7 ณ โรงเรี ยนบ้านปากละงู และ www.paklangu.com
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยขึ้นบัญชีรายชื่ อดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ้ นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชีหรื อนับแต่วนั ประกาศรับสมัครในตาแหน่งเดียวกันและสาขาเอก
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ นการเลือกสรรนี้ จะถือเป็ นการเรี ยกตัวผูเ้ ลือกสรรได้ที่อยู่

ในลาดับที่ที่สามารถทาสัญญาจ้างได้ ตามจานวนตาแหน่งว่างกาหนดตามประกาศนี้ดว้ ย และผูผ้ า่ นการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็ นรายบุคคลในกรี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 ผูน้ ้ นั ได้ขอสละสิ ทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
8.2 ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
8.3 ผูน้ ้ นั ไม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
8.4 ตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้
9. กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะจัดทาสัญญาจ้างตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2558 และหากตรวจสอบใน
ภายหลังพบว่าผูไ้ ด้รับการเลือกสรรเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็ นโมฆะ
และจะยกเลิกการจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ
(นายสราวุธ ปองอนุสรณ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านปากละงู

หลักสู ตรการสอบเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้านปากละงู ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
---------------------------สมรรถนะที่ 1 ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนใน
เรื่ องต่อไปนี้
1. หลักการศึกษา
2. หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
4. จิตวิทยาการศึกษา
5. สื่ อและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
7. ความรู ้เกี่ยวกับวิชาเอกพลศึกษา
สมรรถนะที่ 2 ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู ้ ความสามารถทัว่ ไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคานึงถึงระดับความรู ้
ความสามารถ ที่ตอ้ งการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
1. ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 รัฐธรรมนูญ ปี 2550
1.2 สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั
1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1.5 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
1.6 กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริ การราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

2. ความสามารถทัว่ ไป ให้ทดสอบในเรื่ องต่อไปนี้
ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลขสรุ ปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขแบบข้อมูลต่างๆ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุ ปความ การตีความ การเรี ยงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์ ความสามารถด้าน
เหตุผล ให้ทดสอบการวัดความสามารถในการคิด สรุ ปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย ฯลฯ
สมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
2. บุคลิกภาพ
3. การมีปฏิภาณไหวพริ บ
4. การมีปฏิสัมพันธ์
----------------------------

กำหนดกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรตำแหน่ งพนักงำนรำชกำรตำแหน่ งครู ผ้ ูสอน
โรงเรียนบ้ ำนปำกละงู สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
........................................................
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
เลือกสรร
ประกาศผลการเลือกสรรฯ
ส่ งเอกสารหลักฐานให้สพป.สตูล

วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2558
วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2558
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

.........................................

