
 
ประกาศโรงเรียนบ�านเขาจีน 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 
…………………………………..…………….. 

ด�วยโรงเรียนบ�านเขาจีน มีความประสงค$จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ$วิธีการ
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี  11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ5มงาน 

และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ$ 2547 ประกอบกับคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ท่ี ศธ 04148/1812 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการ 
โดยมีรายละเอียด  ดังต5อไปนี้ 

1.  ช่ือตําแหน�ง  กลุ�มงาน  และรายละเอียดการจ�างงาน 
1.1   ตําแหน5งครูผู�สอน                   
กลุ5มงานบริหารท่ัวไป   
ขอบข5ายงานท่ีจะให�ปฏิบัติ   ปฎิบัติงานเก่ียวกับการสอน  โดยการสอน และอบรมความรู�

สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน       
การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให�บริการทางวิชาการ และด�าน
อ่ืน ๆ  แก5นักเรียน ผู�ปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป�นรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและ
จัดทําแผนการศึกษารายบุคคล เพ่ือให�บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ$ 
เครื่องช5วย ท่ีเหมาะสมกับเด็กให�สามารถช5วยตัวเองได� รวมท้ังส5งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให�เด็ก       
ได�เหมาะสมกับความต�องการจําเป�นเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  และงานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับ
มอบหมาย 

อัตราว5าง       
-  โรงเรียนบ�านเขาจีน   กลุ5มวิชาปฐมวัย จํานวน  1  อัตรา 
ค5าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน$     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว5าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจ�าง    จะทําสัญญาจ�างครั้งแรกในปJงบประมาณ  2558 เพ่ือทดลอง 

ปฏิบัติงานก5อน   ถ�าพนักงานราชการผู�นั้นผ5านเกณฑ$การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ$และวิธีท่ี  
คพร.กําหนดแล�วก็จะให�ต5อสัญญาจ�างได�คราวละไม5เกิน  4  ปJ  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล 
         /  2. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
เลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรทุกตําแหน5งจะต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต5อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุ  18 ปJบริบูรณ$ข้ึนไป 
(3)   ไม5เป�นบุคคลล�มละลาย 
(4)   ไม5เป�นผู�มีกายทุพพลภาพ  จนไม5สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถหรือ      

จิตฟOPนเฟQอนไม5สมประกอบ  หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว5าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
(5)  ไม5เป�นผู�ดํารงตําแหน5งทางการเมือง  ข�าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง

หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  ไม5เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เว�นแต5เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม5เป�นผู�บกพร5องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 

(7)  ไม5เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน5วยงานอ่ืนของรัฐ         

หมายเหตุ     ผู�ท่ีผ5านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  จะต�องไม5เป�นข�าราชการหรือ
ลูกจ�างของส5วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน5วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�าง
ของราชการส5วนท�องถ่ิน   

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
2.2.1 เป�นผู�มีวุฒิไม5ตํ่ากว5าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี 

ก.ค.ศ.รับรอง  และกําหนดให�เป2นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับท่ีกําหนดในข�อ  1.1 
   2.2.2  ต�องเป�นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได�รับการยกเว�นจากคุรสภา  

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ให�ผู�ประสงค$จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี  โรงเรียนบ�านเขาจีน 

ต้ังแต5 วันอังคาร ท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ.2558  ถึงวันจันทร$ ท่ี  8  มิถุนายน  พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ 
โดยผู�สมัครต�องเสียค5าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข�อ 3.3 

3.2   หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
(1)   สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว5าเป�นผู�มี

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหน5งท่ีสมัคร  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา และได�รับอนุมัติจากผู�มี
อํานาจอนุมัติด�วยแล�วภายในวันเปRดรับสมัครวันสุดท�าย  อย5างละ  1  ฉบับ 
           /  ในกรณี... 
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 ในกรณีท่ีไม5สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล5าวมายื่นพร�อมใบสมัครได�  ให�นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให�  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมท้ังสาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีท่ีได�รับอนุมัติปริญญานั้น  ซ่ึงจะต�องอยู5ภายในกําหนดวันเปRดรับสมัครวันสุดท�ายมายื่นแทนก็ได� 

(2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน  อย5างละ 1 ฉบับ 
(3)   รูปถ5ายหน�าตรง ไม5สวมหมวกและไม5สวมแว5นตาดํา ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ5าย

มาแล�วไม5เกิน  1 ปJ  (นับถึงวันเปRดรับสมัครวันสุดท�าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได�ว5าเป�นรูปถ5ายของ
ผู�สมัครจริง  จํานวน  3  รูป 

(4)   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ    วิชาชีพ

ครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได�รับการยกเว�นจากคุรสภาท่ีทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให�   

(ท่ียังไม�หมดอายุ)  จํานวน 1  ฉบับ    
(5)   หลักฐานอ่ืนๆ(ถ�ามี) เช5น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง 

บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร�อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
(6)   ใบรับรองแพทย$แผนปOจจุบัน  ซ่ึงแสดงว5าไม5เป�นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ.2535)  ซ่ึงแพทย$ออกให�มาแล�วไม5เกิน  1  เดือน 
(7)   หนังสือรับรองการผ5านงาน (ถ�ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 

 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�
ด�วย  หลักฐานตามข�อ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ให�นําต�นฉบับจริงมาแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัครด�วย 

3.3   ค�าธรรมเนียมสอบ 
ผู�สมัครสอบต�องเสียค5าธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 

       

4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว5าเป�นผู�มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอก
รายละเอียดต5างๆ ในใบสมัคร  พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนด�วยตนเอง  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  ไม5ว5าด�วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม5ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน5งท่ีสมัคร
สอบ  อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม5มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล5าว  ให�ถือว5าการรับสมัครและ
การได�รับการคัดเลือกครั้งนี้เป�นโมฆะสําหรับผู�นั้น และโรงเรียนบ�านเขาจีน จะไม5คืนค5าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบด�วย 

 
         / 5. การประกาศรายชื่อ... 
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5.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ  
โรงเรียนบ�านเขาจีน จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี   

11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ�านเขาจีน ทางเว็บไซต$ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูล และทางเว็บไซต$ของโรงเรียน www.bankaojeen.com   

 

6. หลักเกณฑ<และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรร 
โรงเรียนบ�านเขาจีน  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ ทดสอบความรู�ความสามารถ

ท่ัวไป  50  คะแนน ,  ความรู�ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะ
ของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน5ง (สอบสัมภาษณ$)   50  คะแนน   ตามตารางดังนี้ 

 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหต ุ

13 มิถุนายน 2558 
 09.00 น. เป�นต�นไป 
 
 
14 มิถุนายน 2558 
09.00 น.  เป�นต�นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรู�ความสามารถท่ัวไป   
- ทดสอบความรู�ความสามารถเก่ียวกับ 
วิชาเอก 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน5ง
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 
 

50 

 
สอบข�อเขียน 
สอบข�อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ$ 

-  สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ�งให�
ทราบในวันประกาศ
รายช่ือผู�มสีิทธิเข�ารับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

7. เกณฑ<การตัดสิน    
ผู�ท่ีจะถือว5าเป�นผู�ท่ีผ5านการเลือกสรรจะต�องเป�นผู�ท่ีได�คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต5ละภาคไม5ตํ่ากว5า
ร�อยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผู�สอบผ5านเกณฑ$ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน�อย  ถ�าได�
คะแนนรวมเท5ากัน  ให�ผู�ได�คะแนนสอบความรู�ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกมากกว5า อยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า   
ถ�าได�คะแนนสอบความรู�ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก เท5ากันอีก  จะจัดลําดับโดยการสุ5มแบบธรรมดา     
(จับสลาก)  การจัดจ�างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  

                                                                         

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
โรงเรียนบ�านเขาจีน  จะประกาศรายชื่อผู�ผ5านการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผู�ท่ี

ได�คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑ$ท่ีกําหนดในข�อ 7 ณ  โรงเรียนบ�านเขาจีน ทางเว็บไซต$ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล และทางเว็บไซต$ของโรงเรียน www.bankaojeen.com    
ภายในวันท่ี  15  มิถุนายน  2558       

โดยบัญชีรายชื่อดังกล5าวให�เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ปJ นับ
แต5วันข้ึนบัญชี หรือนับแต5วันประกาศรับสมัครในตําแหน5งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม5แล�วแต5กรณี    
การประกาศรายชื่อผู�ผ5านการเลือกสรรนี้จะถือเป�นการเรียกตัวผู�เลือกสรรได�ท่ีอยู5ในลําดับท่ี ท่ีสามารถทํา
สัญญาจ�างได�ตามจํานวนตําแหน5งว5างท่ีกําหนดตามประกาศนี้ด�วย  และผู�ผ5านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึน
บัญชีเป�นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต5อไปนี้ 

 
        / 8.1  ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิ… 
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8.1 ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิ์ไม5เข�ารับการจัดจ�างในตําแหน5งท่ีเลือกสรรได� 
8.2 ผู�นั้นไม5มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ�างภายในเวลาท่ีกําหนด 
8.3 ผู�นั้นไม5เข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดวันเวลาท่ีส5วนราชการกําหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว5าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 

 

9.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู�ผ5านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�าง ตามแบบท่ีกําหนด โดยเริ่มสัญญาจ�างต้ังแต5วันท่ี     

16 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 ในช5วงเวลาดังกล5าวถือว5าเป�นการทดลองการปฏิบัติงานและ
หากผ5านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ$และวิธีการ ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แล�วก็จะให�ต5อสัญญา
จ�างได�คราวละไม5เกิน 4 ปJ ท้ังนี้ ข้ึนอยู5กับภารกิจว5ายังมีความจําเป�นต�องมีผู�ปฏิบัติงานต5อเนื่องหรือไม5 และตาม
กรอบอัตราพนักงานราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมท้ังจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในแต5ละปJด�วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว5าผู�ได�รับการเลือกสรรเป�นผู�ขาดคุณสมบัติฯ  
ให�ถือว5าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป�นโมฆะ และจะยกเลิกการจ�างทันที  
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี    25  มิถุนายน   พ. ศ. 2558 
 
 
 

ลงชื่อ     . 
             ( นายเสรี  มากแสง ) 
                ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเขาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


