
 
ประกาศโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
----------------------- 

 ด้วยโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูลมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ 
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  ประกอบกับค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  เรื่อง การมอบอ านาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ที่ ศธ ๐๔๑๔๘/๕๙๕ ลงวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

                 ๑.๑   ต าแหน่งครูผู้สอน 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
อัตราว่าง 
 -    โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน      เดือนละ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  จะท าสัญญาครั้งแรกเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้น และการจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกนี้เป็นการทดลองปฏิบัติงานก่อน 
ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.ก าหนดแล้วก็จะให้
ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ๔ ปี  ตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 
 
                                                                                  / 2. คุณสมบัติทั่วไป... 
 
 



                                                                  -๒- 
                           ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 

๒.๑คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
(๑)มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (๕)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
(๗)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            ๒.๒.๑เป็นผู้มีวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง

และ ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวิชาเอก
ตรงกับที่ก าหนดในข้อ ๑.๑ 

๒.๒.๒  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
๓.การรับสมัคร  
                            ๓.๑วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านตันหยงกา
โบยชัยพัฒนา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงศุกร์ที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ในวันและเวลา
ราชการ  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ตามข้อ ๓.๓ 
                            ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒.๕ x๓ ซ.ม.   ซึ่งถ่ายไม่เกิน  ๑  
ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  จ านวน ๓ รูป 
                  (๒)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอ านาจด้วยแล้ว
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ ๑ ฉบับ 
  
                                                                                                                   / (๓) ส าเนาใบ... 
                                                               -๓- 



 (๓)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุ
สภา 
  (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ   
 (๕)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  ๑  เดือน 
    (๖)  หลักฐานอ่ืน เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่
ตรงกัน)  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ   ๑  ฉบับ 
                                  (๗)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยหลักฐาน
ตามข้อ  (๒) - (๓) และ (๔) , (๖) ให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 

                   ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  ๒๐๐  บาท 
                   ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  ๒๙กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๕๙   
ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาหรือเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
                             ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาจะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป  ๕๐ คะแนน , ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก ๕๐ คะแนน และประเมินสมรรถนะ
คุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ๕๐ คะแนน ตามตารางดังนี้ 
 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
 

๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
-ทดสอบความรูค้วามสามารถทั่วไป 
-ทดสอบความรูค้วามสามารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก 
-ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ ์

-สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ 

 
                                                                                                           /๗.เกณฑ์การตัดสิน... 
 
                                                               -๔- 



                             ๗.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันทุก
ภาค  ให้ดูคะแนนขอ้เขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ 
  ๘ .การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรโดยเรียงตามล าดับ
คะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๗ ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกา
โบยชัยพัฒนาภายในวันที่ ๓มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันและวิชาเอก
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ที่อยู่ในล าดับ
ที่ที่สามารถท าสัญญาจ้างได้ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูก
ยกเลิกการข้ึนบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                    ๘.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
                    ๘.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
                    ๘.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
                    ๘.๔ ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้  
 
๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัวในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  และจะท าสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วเท่านั้นและหาก
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็น
โมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 
 ( นางศริประภา  ขวัญทอง) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 

 

 

 


