
 
ประกาศโรงเรียนบ้านฉลุง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบ้านฉลุง มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการประเภท
ทัว่ไป ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื่อง หลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกบัค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกีย่วกบัพนักงานราชการ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล ที ่ศธ 
04148/6280 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2559 จงึประกาศรับสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

1.1 ต าแหน่งครผูู้สอน 

กลุม่งานบริหารทั่วไป 
ขอบขา่ยงานที่จะใหป้ฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการสอน โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญ

และหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การก ากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล 
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว และการให้บริการทางวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง/
ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล จ าแนกประเภทความพิการและจัดท าแผนการศึกษารายบุคคล เพ่ือ
ให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการ และพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วย
ตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะราย สั่งสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง   โรงเรียนบ้านฉลุง   กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์     จ านวน  1 อัตรา 
ค่าตอบแทน  เดอืนละ 18,000 บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  จะท าสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือทดลองปฏิบัติงานก่อน 

ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.ก าหนด แล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี หรือตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

 
 

/2.คุณสมบัติทั่วไป... 
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2. คุณสมบตัิทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของผูมี้สิทธิสมัครเข้ารบัการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 

     ผู้สมัครเขา้รับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปดังต่อไปนี้ 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
(3)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
(4)  ไม ่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง
 (6)  ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

     (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอืน่ของ รฐั 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิน่ 
            2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

    2.2.1 เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
และก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกตรง
กับท่ีก าหนดในข้อ 1.1    

2.2.2 ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา  
 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 

                       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านฉลุง ต าบลเจ๊ะบิลัง 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ต้ังแต ่วันพฤหัสบดีที ่14 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) ส าเนาปริญญาบตัร หรือวุฒบิัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ 

 
/ในกรณีท่ีไม่... 
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   ในกรณีที่ไมส่ามารถน าหลักฐานการศึกษาดงักล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได ้ให้น าหนงัสือ 
รบัรองคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให้ โดยระบชุื่อปริญญา หรือวุฒบิัตร รวมทัง้สาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จการศกึษา และ
วนัทีท่ีไ่ดร้บัอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะตอ้งอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมคัรวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  อย ่างละ 1 ฉบับ 
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2.5x3 ซ.ม. โดยถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง 
จ านวน 3 รูป 

(4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให้(ท่ียังไม่หมดอายุ)  จ านวน  1  ฉบับ 

(5) หลักฐานอืน่ ๆ (ถา้มี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล 
ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบบั 

(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2535) ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน 

  (7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบบั 
 

       ทัง้นี้ ในส าเนาหลักฐานทกุฉบับ ให้ผู้สมัครเขยีนค ารบัรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
หลกัฐานตามข้อ (1)-(2) และ (4)-(5)  ให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสม ัครด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียคา่ธรรมเนียมสอบ  จ านวน  200  บาท 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว ่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านฉลุง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
    โรงเรียนบ้านฉลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันศุกร์ที่ 22 

มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านฉลุง  
 
 
 

/6.หลักเกณฑ์และวิธี... 
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6. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วนั เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  โรงเรียนบ้านฉลุง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

50 คะแนน  ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 50 คะแนน และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคล
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตารางดังนี้ 

 
วัน  เวลา สมรรถนะ คะแนนเต ็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

 26 มกราคม  2559 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
26 มกราคม  2559 
13.00 น. เป็นต้นไป 

 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
-ทดสอบความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 
-ทดสอบความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก 
 

-ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
 

50 
 
 

50 
 
 

 
สอบข้อเขียน 
 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
-สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจ้ง
ให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมิน 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ

ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงล าดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหา
น้อย ถ้าไดค้ะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนสอบเท่ากันอีก จะจัดล าดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได ้

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 โรงเรยีนบ้านฉลุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่
ได้คะนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 7 ณ โรงเรียนบ้านฉลุง ภายใน 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ท่ีอยู่ในล าดับ
ที่ที่สามารถท าสัญญาจ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย และผู้ผ่านการเลือกสรร
จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

8.1 ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิ์ไมเ่ขา้รับการจ้างในต าแหน่งทีเ่ลือกสรรได้ 
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวันทีก่ าหนด 
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหนา้ทีต่ามก าหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมคัรนี้ 
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9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2559 และสิน้สุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและหาก
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 
4 ปี ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายงัมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบอัตราพนักงานราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย และ
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ไดร้บัการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ
เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทนัท ี

 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 6  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
 
 

  (นายสมชัย  ขจรเจริญกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉลุง



 

 


