
 
ประกาศโรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามัคคี 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
----------------------- 

 ดว้ยส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อจดัจา้งเป็น
พนกังานราชการประเภทพนกังานราชการทัว่ไป กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ต าแหน่งครูผูส้อน ฉะนั้น อาศยัอ านาจตาม 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหา  และเลือกสรร
พนักงานราชการ และการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจา้งของพนักงานราชการลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2547  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารราชการ เร่ืองการก าหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่ม
งาน และการจดักรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการ ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มงาน ต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะของกลุ่มงาน และค่าตอบแทน 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   

  1. ต าแหน่งครูผูส้อน  จ านวน 1    อตัรา  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
  2. ขอบขา่ยงานท่ีจะใหป้ฎิบติั ปฎิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนโรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี 
  3. คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานบริการ และคา่ตอบแทน  
       ค่าตอบแทน  18,000 บาท/เดือน  หรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
           1.มีสัญชาติไทย 
          2. มีอายไุม่ต ่ากว่า  18  ปี 
          3.ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
          4. ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535    
    5. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 



   6. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ    
   7.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
   8.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่าน้ีทางด้านคณิตศาสตร์ (ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 

 การรับสมัคร  
1.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร ให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง ท่ี

โรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี ระหว่างวนัท่ี   7  กนัยายน   พ.ศ. 2558    ถึง วนัท่ี    16  กนัยายน  พ.ศ. 2558  เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ    
 2. หลกัฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    2.1 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1× 1.5 น้ิว  เป็นรูปถ่ายคราว
เดียวกนั ซ่ึงถ่ายไม่เกิน   6  เดือน   จ านวน 2 รูป 

              2.2.  คุณวุฒิการศึกษา  เช่น ปริญญาบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้วุฒิ
การศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร ฉบบัจริง และส าเนาภาพถ่ายจ านวน ๑ ฉบบั  โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษา  
และไดอ้นุมติัจากผูมี้อ านาจภายในวนัปิดรับสมคัร 
               2.3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  
ซ่ึงออกโดยคุรุสภา 
               2.4.  บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวนอยา่งละ 1 
ฉบบั   ทั้งน้ี  ในส าเนาภาพถ่ายหลกัฐานทุกฉบบัให้ผูส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือก ากบัดว้ย 
                           2.5.  ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1 เดือน 

                            2.6   หลกัฐานอ่ืน เช่น  ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลกัฐาน
ในการสมคัรไม่ตรงกนั)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อยา่งละ   1  ฉบบั 
 

3. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูมี้คุณสมบติั
ทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรให้ถูกตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร  อนัมี
ผลท าให้ผูส้มคัรไม่มีสิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ให้ถือว่าการรับสมคัร
และการไดเ้ขา้รับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ไดท้ั้งส้ิน 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร ในวนัท่ี   
17  กนัยายน  พ.ศ.  2558   ณ โรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะตามมติคณะกรรมการเลือกสรรของสถานศึกษาดงัน้ี 

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึ ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 
- ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
- ความรู้ทางดา้นวิชาเอก คณิตศาสตร์ 
- ความรู้ดา้นการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
- ความสามารถทางดา้นการสอน 
ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐ น. ถงึ ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

            จะด าเนินการสอบ ประเมินสมรรถนะ ในวนัท่ี  23  กนัยายน   2558   เวลา 09.00 -  15.00 น. ณ สนาม
สอบโรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัค ีอ  าเภอบา้นหมอ  จงัหวดัสระบุรี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผูท่ี้จะถือว่าเป็นผูผ่้านการเลือกสรรจะตอ้งไดค้ะแนนการสอบขอ้เขียนการสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาค
รวมแลว้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60  โดยจะจดัล าดบัท่ีเรียงจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบัในกรณีท่ีคะแนน
รวมเท่ากนัทุกภาค  ให้ดูคะแนนขอ้เขียน  ถา้คะแนนขอ้เขียนเท่ากนัให้ใชวิ้ธีจบัฉลาก 
 

การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   โรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี  จะประกาศรายช่ือผูผ่้านการการเลือกสรรภายในวนัท่ี 24  กนัยายน 
พ.ศ. 2558   เวลา  10.00 น.  ณ โรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี  
 
 
 
 
 
 
 



 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว  
1. การเรียกตวัผูผ่้านการสรรหาและเลือกสรรในคร้ังแรก ให้ถือวา่ประกาศขึ้นบญัชีผูผ่้านการสรรหา 

และเลือกสรรเป็นการเรียกตวัผูมี้สิทธิไดรั้บการจา้งจ านวน 1 อตัรา และการจดัท าสัญญาจา้งผูผ้า่นการสรรหา
และเลือกสรรผูผ่้านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และท าสัญญาจ้างเป็น
พนักงานราชการในวนัท่ี  28  กนัยายน พ.ศ.  2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี  29  กนัยายน พ.ศ. 2558  ตามกรอบ
อตัราก าลงัพนกังานราชการและไดรั้บค่าจา้งตามอตัราค่าจา้งพนกังานราชการ 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

 
  (นายเจษฎา   สุนาวี) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนโคกมะขามจัน่เสือสามคัคี 

 

 

 


