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ประกาศโรงเรียนบานวังปริง 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

……………………………….. 

ดวย  โรงเรียนบานวังปริง  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรร

หาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลงวันท่ี  11 กันยายน  2552  

และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 ประกอบกับ

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ท่ี  1626//2551  ลงวันท่ี  22  ธันวาคม  2551  เรื่องการมอบ

อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  และหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ท่ี  ศธ  04148/6280  ลงวันท่ี   30  ธันวาคม  2558  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

                           1.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

       1.1   ตําแหนงครูผูสอน                   

         กลุมงานบริหารท่ัวไป   

          ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ   ปฎิบัติงานเก่ียวกับการสอน  โดยการสอน 

และอบรมความรูสามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการสอน 

การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบริการทางวิชาการ และดานอ่ืน ๆ  แก

นักเรียน   ผูปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเปนรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและจัดทําแผนการ

ศึกษารายบุคคล  เพ่ือใหบริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณเครื่องชวยท่ีเหมาะสมกับเด็ก

ใหสามารถชวยตัวเองได รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดเหมาะสมกับความตองการจําเปนเฉพาะราย

สั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และงานอ่ืน  ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง       

-  โรงเรียนบานวังปริง   กลุมวิชาภาษาไทย        จํานวน  1  อัตรา 

คาตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   

ระยะเวลาการจาง    จะทําสัญญาจางครั้งแรกในปงบประมาณ  2559   เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน 

กอน   ถาพนักงานราชการผูนั้นผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีท่ี  คพร.กําหนดแลวก็จะ

ใหตอสัญญาจางไดคราวละไมเกิน  4  ป  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสตูล 

         /  2. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ 

เลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

        ผูสมัครเขารับการเลือกสรรทุกตําแหนงจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปดังตอไปนี้ 

                          (1)   มีสัญชาติไทย 

   (2)   มีอายุ  18 ปบริบูรณข้ึนไป 

   (3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

      (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

      (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิด ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไมเปนผูบกพรองใน

ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

    (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ         

หมายเหตุ     ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือ 

ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ 

ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน   

2.2    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

2.2.1   เปนผูมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี   

ก.ค.ศ.รับรอง  และกําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมี

วิชาเอกตรงกับท่ีกําหนดในขอ  1.1 

                              2.2.2  ตองเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา  

หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไดรับการยกเวนจากคุรสภา  

                         3.  การรับสมัคร 

                               3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

                               ใหผูประสงคจะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี  โรงเรียนบานวังปริง 

ตั้งแตวันจันทรท่ี  11  มกราคม  พ.ศ.2559  ถึงวันศุกรท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.2559    

ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตามขอ 3.3 

         3.2   หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

        (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผู 

มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติดวยแลวภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  อยางละ  1  ฉบับ 

 

         /  ในกรณี... 
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 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมท้ังสาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับ

อนุมัติปริญญานั้น  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันเปดรับสมัครวันสุดทายมายื่นแทนก็ได 

(2)     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ 1 ฉบับ 

(3)     รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถาย 

มาแลวไมเกิน  1 ป  (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดวาเปนรูปถายของผูสมัคร

จริง  จํานวน  3  รูป 

    (4)    สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไดรับการยกเวนจากคุรสภาท่ีทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกใบอนุญาตให   

(ท่ียังไมหมดอายุ)  จํานวน 1  ฉบับ    

(5)    หลักฐานอ่ืนๆ(ถามี) เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง  

บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 

(6)   ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน  ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.   

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535)  ซ่ึงแพทยออกใหมาแลวไมเกิน  1  เดือน 

(7)   หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  

หลักฐานตามขอ  (1)-(2)  และ (4)-(5)  ใหนําตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวย 

         3.3   คาธรรมเนียมสอบ 

                                ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 
       

                  4.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  

ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนดวยตนเอง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ 

ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ

สําหรับผูนั้น และโรงเรียนบานวังปริง    

จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 

 

         / 5. การประกาศรายชื่อ... 
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    5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  

                                 โรงเรียนบานวังปริง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ   ภายใน

วันท่ี  18  มกราคม  2558   ณ  โรงเรียนบานวังปริง และ  http://www.sesao.go.th/web57/  

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรร 

โรงเรียนบานวังปริง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ 

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  50  คะแนน ,  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมิน

สมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)   50  คะแนน   ตามตาราง

ดังนี้ 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

    19  มกราคม  

2559 

 09.00 น. เปนตนไป 

 

 

 

    19  มกราคม  

2559 

13.00 น.  เปนตนไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 

 - ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  

- ทดสอบความรูความสามารถ

เก่ียวกับ   วิชาเอก 

 

 

-  ประเมินความเหมาะสมกับ

ตําแหนง(คุณลักษณะของบุคคล) 

 

50 

50 

 

 

 

50 

 

สอบขอเขียน 

สอบขอเขียน 

 

 

 

สอบสัมภาษณ 

-  สถานท่ีในการ

เลือกสรรจะแจงให

ทราบในวันประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับ

การประเมินสมรรถนะ 

 

       

7. เกณฑการตัดสิน    

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผูสอบผานเกณฑท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหา

นอย  ถาไดคะแนนรวมเทากันใหผูไดคะแนนสอบความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกมากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา   

ถาไดคะแนนสอบความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกเทากันอีก  จะจัดลําดับโดยการสุมแบบธรรมดา(จับสลาก)   

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได                                                                          

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

โรงเรียนบานวังปริง  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ  7   

ณ  โรงเรียนบานวังปริง  และทาง http://www.sesao.go.th/web57/  ภายในวันท่ี  20 มกราคม  2559       

 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแต

วันประกาศรับสมัครในตําแหนงเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี    การประกาศรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรนี้จะถือเปนการเรียกตัวผูเลือกสรรไดท่ีอยูในลําดับท่ีท่ีสามารถทําสัญญาจางไดตามจํานวนตําแหนงวางท่ี

กําหนดตามประกาศนี้ดวย   และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเปนรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

        / 8.1  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ… 
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8.1  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีเลือกสรรได 

8.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด 

8.3 ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวันเวลาท่ีสวนราชการกําหนด 

8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 
 

9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

        ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามแบบท่ีกําหนด  โดยเริ่มสัญญาจางตั้งแตวันท่ี   22  

มกราคม  2559   ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2559 ในชวงเวลาดังกลาวถือวาเปนการทดลองการปฏิบัติงานและหากผาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง แนว

ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แลวก็จะใหตอสัญญาจางไดคราวละไมเกิน  4  ป  

ท้ังนี้  ข้ึนอยูกับภารกิจวายังมีความจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องหรือไม  และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมท้ังจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแตละปดวย และหาก

ตรวจสอบในภายหลังพบวาผูไดรับการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติฯ  ใหถือวาผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เปน

โมฆะ และจะยกเลิกการจางทันที  

 
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี    4  มกราคม   พ. ศ. 2559 

 

 

 

(นางจิตราภรณ  ขาวเฉาะ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังปริง 
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