
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
-------------------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของกลุ่มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ที่ ๑๖๒๖/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ ๐๔๑๔๘/๒๒๘๓ ลงวันที่ 2๕ 
พฤษภาคม 255๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ต าแหน่งครูผู้สอน  
      กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
      ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญและ

หรือวิชาชีพตามหลักสูตร ก ากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล     
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว และการให้บริการทางวิชาการ และด้านอ่ืนๆ แก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจ าแนกประเภทความพิการและจัดท าแผนการศึกษา
รายบุคคล เพ่ือให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับเด็ก
ให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น
เฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 อัตราว่าง 
  โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน  เดือน  18,000  บาท /เดือน    
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
ระยะเวลาการจ้าง จะท าสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน

ก่อน ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.ก าหนด
แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ๔ ปี ตามแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

 
/ 2. คุณสมบัติ... 

 
 



2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 

          2. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
           3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย              

      4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน      
        5. ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง           
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง     

     6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
      ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
      หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๒.๒.๑ เป็นผู้วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 

รับรอง และก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับที่ก าหนดในข้อ ๑.๑ 

๒.๒.๒ ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา           
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 

3. การรับสมัคร  
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร    
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้          

ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งแต่ วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 255๙  ถึง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 255๙ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ ๓.๓ 
 3.2. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        1. ส าเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ 
การศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รบัอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 
/ อนุมัตดิ้วย... 



อนุมัตดิ้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ ๑ ฉบับ 
       ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้  
                2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ    

      3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง จ านวน 3 
รูป 
      4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาที่ทางส านักงานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให้ (ท่ียังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ 
      5. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล 
ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
               6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3         
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ซ่ึงแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน  1  เดือน 
                7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
หลักฐานตามข้อ (๑) – (๒) และ (๔) – (๕) ให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท 

๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านต ามะลังใต้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
 โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภายในวันจันทร์ที่ 16  มิถุนายน  
พ.ศ. 255๙ ณ โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ และทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
www.sesao.go.th    
 
/ ๖.หลักเกณฑ์... 
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๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
๕๐ คะแนน , ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ๕๐ คะแนน และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคล
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน ตามตารางดังนี้ 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
21 มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
21 มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก 
 
 
 
- ประเมินความเหมะสมกับต าแหน่ง 
(คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 

 
 
 

50 
 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
 
 

สอบสัมภาษณ ์
 
 

- สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงจัดล าดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมาไปหาน้อย    
ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบวิชาเอกมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบวิชาเอก
เท่ากันอีก จะจัดล าดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๗ ณ โรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ และทางเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล www.sesao.go.th ภายในวันที่ ๒3 มิถุนายน ๒๕๕๙   
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี     
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ที่อยู่ในล าดับที่ที่สามารถท าสัญญาได้ตาม
จ านวนต าแหน่งว่างที่ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็น
รายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
 8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
 8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
 8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 
 
/ ๙. การจัดท า... 
 

http://www.sesao.go.th/


๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและหากผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ      
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราว
ละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะทันที และจะยกเลิกการจ้างทันที 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559    
 
 

       
 (นายผลศักดิ์  หาหลัง) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต ามะลังใต้ 
 
 
 
 
 
 


