
 
ประกาศโรงเรียนบานเขาจีน 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………..…………….. 

ดวยโรงเรียนบานเขาจีน มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่  11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1626/2551 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่ ศธ 04148/5203 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปน้ี 

 

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

สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน       
การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบริการทางวิชาการ และ  
ดานอื่น ๆ  แกนักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเปนรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการ
และจัดทําแผนการศึกษารายบุคคล เพื่อใหบริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ 
เครื่องชวยที่เหมาะสมกับเด็กใหสามารถชวยตัวเองได รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็ก         
ไดเหมาะสมกับความตองการจําเปนเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และใหปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูอิสลามศึกษา เปนหลัก ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนเครื่องมือเปนสื่อสําคัญใน
การปลูกฝงความรู ความเขาใจ ดานความคิด ความเช่ือ และปรัชญาในหลักปฏิบัติทางศาสนาในการปลูกฝง
ความรู ความเขาใจ ดานความคิด ความเช่ือ และปรัชญาในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกตอ งใหกับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวัน เปนแบบอยางแกนักเรียน
และชุมชน วางแผนการจัดการเรียนรูและจัดทําแผนการการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการสอนใหเปนไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชภาษาไทย ยกเวนพื้นที่ที่ไมอาจใชภาษาไทยได ใหใชภาษาที่ใชอยูในพื้นที่น้ัน 
ตามความจําเปนดําเนินการประเมินผลตามสภาพจริง พรอมจัดทําหลักฐานการประเมิน รายงานใหผูบริหาร
สถานศึกษาทราบ และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาเพิ่ มเติมทั้งความรูวิชา
สามัญและวิชาทางศาสนาอิสลาม โดยมุงพัฒนาการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการเรียนรูและ 
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หลักการของศาสนาอิสลาม ใหการสนับสนุนชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมที่ไมขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม
ศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม แกผูบริหารสถานศึกษา ชวยกันสรางความ
สามัคคีในสถานศึกษา องคกร และชุมชน ไมนําคําสั่งสอนในศาสนาอิสลามมาเปนขอพิพาทในศาสนาเดียวกัน 
หรือตางศาสนา และตองสอนเต็มศักยภาพเชนเดียวกับครูผูสอนวิชาอื่น ๆ และตองปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายให 

อัตราวาง       
-  โรงเรียนบานเขาจีน   กลุมวิชาภาษาไทย ที่สามารถสอนวิชาอิสลามศึกษาได   

 จํานวน  1  อัตรา 
คาตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
ระยะเวลาการจาง    จะทําสัญญาจางครั้งแรกในปงบประมาณ  2559 เพื่อทดลอง 

ปฏิบัติงานกอน   ถาพนักงานราชการผูน้ันผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีที่  
คพร.กําหนดแลวก็จะใหตอสัญญาจางไดคราวละไมเกิน  4  ป  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
         

2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรทุกตําแหนงจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุ  18 ปบริบูรณข้ึนไป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  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
ของราชการสวนทองถ่ิน   

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
2.2.1 เปนผูมีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี 

ก.ค.ศ.รับรอง  และกําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับที่กําหนดในขอ  1.1 และสามารถสอนวิชาอิสลามศึกษาได 
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2.2.2  ตองเปนผูมีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามไมตํ่ากวาอิสลามศึกษาตอนกลาง 
หรือมุตะวัซชีเฎาะฮ (ระดับ 7) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา หรือจบปริญญาตรีตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
   2.2.3  ตองเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไดรับการยกเวนจากคุรสภา 

  

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัครขอใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่   โรงเรียนบานเขาจีน 

ต้ังแต วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ 
โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตามขอ 3.3 

3.2   หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1)   สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมี

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหนงที่สมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติดวยแลวภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  อยางละ  1  ฉบับ    
   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุช่ือปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาน้ัน  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันเปดรับสมัครวันสุดทายมาย่ืนแทนก็ได 

(2)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ 1 ฉบับ 
(3)   รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 1  ซ.ม.  โดยถาย

มาแลวไมเกิน  1  ป  (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดวาเปนรูปถายของ
ผูสมัครจริง  จํานวน  3  รูป 

(4)   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไดรับการยกเวนจากคุรสภาที่ทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให     
จํานวน  1  ฉบับ    

(5)   หลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  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 
 

ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไว
ดวย  หลักฐานตามขอ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ใหนําตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวย           

 3.3   คาธรรมเนียมสอบ 
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 

       

4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนดวยตนเอง  ในกรณีที่มี 

 

                                                                       / ความผิดพลาด... 
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ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
สอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดรับการคัดเลือกครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน และ โรงเรียนบานเขาจีน จะไมคืนคาธรรมเนียมใน          
การสมัครสอบดวย 
 

5.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  
โรงเรียนบานเขาจีน จะประกาศรายช่ือผูมสีิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่   

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบานเขาจีน และทาง www.bankaojeen.com , www.sesao.go.th  
 

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรร 
โรงเรียนบานเขาจีน  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรูความสามารถ

ทั่วไป  50  คะแนน ,  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงหรือเกี่ยวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และ
ประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ )             
50  คะแนน   ตามตารางดังน้ี 

 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

28 พฤศจิกายน 2558 
 09.00 น. เปนตนไป 
 
 
29 พฤศจิกายน 2558 
09.00 น.  เปนตนไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป   
- ทดสอบความรูความสามารถที่ ใช
เฉพาะตําแหนงหรือเก่ียวกับวิชาเอก 
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 

50 

 
สอบขอเขียน 
สอบขอเขียน 
 
สอบสัมภาษณ 

-  สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจงให
ทราบในวันประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

7. เกณฑการตัดสิน    
            ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต
ละภาคไมตํ่ากวารอยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผูสอบผานเกณฑที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไป
หานอย  ถาไดคะแนนรวมเทากันใหผูไดคะแนนสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกมากกวา อยูในลําดับ
ที่สูงกวา   ถาไดคะแนนสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก เทากันอีก  จะจัดลําดับโดยการสุมแบบ
ธรรมดา  (จับสลาก)  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  

                                                                         

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
โรงเรียนบานเขาจีน  จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผูที่

ไดคะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ณ  โรงเรียนบานเขาจีน และทาง 
www.bankaojeen.com  ภายในวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2558  โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  1  ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนง
เดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรน้ีจะถือเปนการ
เรียกตัวผูเลือกสรรไดที่อยูในลําดับที่ที่สามารถทําสัญญาจางไดตามจํานวนตําแหนงวางที่กําหนดตามประกาศน้ี
ดวย  และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเปนรายบุคคลในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 

                        / 1. ผูน้ันไดขอสละสทิธิ… 
 



~ 5 ~ 
 

1. ผูน้ันไดขอสละสทิธ์ิไมเขารบัการจัดจางในตําแหนงที่เลือกสรรได 
2. ผูน้ันไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด 
3. ผูน้ันไมเขาปฏิบัติหนาทีร่าชการตามกําหนดวันเวลาที่สวนราชการกําหนด 
4. ตรวจสอบพบในภายหลงัวาขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครน้ี 

 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่กําหนด โดยการจัดทําสัญญาจางในคร้ัง
แรกน้ี จะจัดทําสัญญาจางไดเมื่อไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการน้ีแลวเทาน้ัน ทั้งน้ี การจางจะจาง  
ถึงวันที่  30 กันยายน 2559 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวถือวาเปนการทดลองการปฏิบัติงานและหากผาน          
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2554  แลวก็จะใหตอสัญญาจางได
คราวละไมเกิน 4 ป ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับภารกิจวายังมีความจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเน่ืองหรือไม และตามกรอบ
อัตราพนักงานราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในแตละปดวย และหากตรวจสอบในภายหลังพบวาผูไดรับการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติฯ  ให
ถือวาผลการเลือกสรรเฉพาะรายน้ันๆ เปนโมฆะ และจะยกเลิกการจางทันที  
 

       ประกาศ   ณ   วันที่    10  พฤศจิกายน   พ. ศ. 2558 
 
 
 
 

ลงช่ือ     . 
             ( นายเสรี  มากแสง ) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


