ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน
2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626//2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
และหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/3243 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการสอน โดยการสอน
และอบรมความรู้สามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการ
สอน การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว และการให้บริการทางวิชาการ และด้าน
อื่น ๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและ
จัดทําแผนการศึกษารายบุคคล เพื่อให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่
เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความ
ต้องการจําเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
โรงเรียนบ้านทุ่ง
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง จะทําสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ 2557 เพื่อทดลองปฏิบัติงาน
ก่อน ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.กําหนดแล้ว
ก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
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-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่
ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และมีวิชาเอกตรงกับที่กําหนดในข้อ 1.1
2.2.2 ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ตั้งแต่วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ในวันและเวลาราชการ โดย
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
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-3ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. โดยถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัคร
จริง จํานวน 3 รูป
(4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภาที่ทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให้ จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรอง
บุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
หลักฐานตามข้อ (1)-(2) และ (4)-(5) ให้นําต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมี
ผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านทุ่ง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
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-45. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านทุ่ง
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง และทาง www.sesao.go.th
6.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
โรงเรียนบ้านทุ่ง จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
50 คะแนน , ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตารางดังนี้
คะแนน
หมายเหตุ
วัน เวลา
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
เต็ม
21 สิงหาคม 2557 ประเมินสมรรถนะโดยการ
- สถานที่ในการ
09.00 น. เป็นต้นไป
- ทดสอบความรู้
50
สอบข้อเขียน เลือกสรรจะแจ้งให้ทราบ
ความสามารถทั่วไป ทดสอบ
50
สอบข้อเขียน ในวันประกาศรายชื่อผู้มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
สิทธิเข้ารับ
วิชาเอก
การประเมินสมรรถนะ
21 สิงหาคม 2557
- ประเมินความเหมาะสมกับ
50
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป
ตําแหน่ง (คุณลักษณะของ
บุคคล)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไป
หาน้อย ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกเท่ากันอีก จะจัดลําดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับ
สลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านทุ่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผู้
ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 7 ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง และทาง
www.sesao.go.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันและสาขา
วิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้ที่
อยู่ในลําดับที่ที่สามารถทําสัญญาจ้างได้ตามจํานวนตําแหน่งว่างที่กําหนดตามประกาศนี้ด้วย และผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
/ 8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์…

-58.1
8.2
8.3
8.4

ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่เลือกสรรได้
ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กําหนด
ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกําหนด
ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้

9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจะต้ องทํ า สั ญ ญาจ้ า งตามแบบที่ กํา หนด โดยเริ่ มสั ญ ญาจ้ า งตั้ งแต่ วั น ที่
26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและ
หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละ
ไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่
ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการเลือกสรร
เฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ. ศ. 2557

ลงชื่อ
(นายอนุมัติ นุ่งอาหลี)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง

กําหนดการสรรหาบุคคลเพือ เลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว ไป
ตําแหน่ ง ครู ผู้สอน
โรงเรียนบ้ านทุ่ง สพป.สตูล
*************************
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี (เวลา)
ประกาศประชาสัมพันธ์
รับสมัคร

ประกาศรายชื+อผูม้ ีสิทธิ1เข้ารับการเลือกสรร
ประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
- สอบข้อเขียน
- สัมภาษณ์
ประกาศรายชื+อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
รายงานตัว
ทําสัญญาจ้าง
หมายเหตุ

6-12 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
13-19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
09.00 น. – 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
21 สิ งหาคม พ.ศ.2557 (09.00 น. เป็ นต้นไป)
21 สิ งหาคม พ.ศ.2557 (13.00 น. เป็ นต้นไป)
22 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
25 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ+มเติมได้ที+โรงเรี ยนบ้านทุ่ง

หลักสู ตรการสอบแข่ งขันเพือแต่ งตั-งเป็ นพนักงานราชการทัว ไป
แนบท้ ายประกาศรับสมัครบุคคลเพือ สรรหาเป็ นพนักงานราชการทัว ไป

***********************
1. ภาค ก ความรู ้ความสามารถทัว+ ไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ความรู ้ความสามารถทัว+ ไป ทดสอบความสามารถด้านภาษา ตัวเลขและความรู ้ทว+ั ไป
เกี+ยวกับการเคลื+อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ+มเติม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และ(ฉบับที+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ+มเติม (ฉบับที+ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- ความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับความประพฤติและการปฏิบตั ิของวิชาชีพครู
๓.๑ วินยั และการรักษาวินยั
๓.๒ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

2. ภาค ข ความรู ้ความสามารถวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
-หลักสู ตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๑
- หลักการศึกษา
- หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
- การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- สื+ อและนวัตกรรมการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา

3. ภาค ค ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ดังต่อไปนีT
- ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์
- บุคลิกภาพ
- การมีปฏิภาณ ไหวพริ บ
- ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา
- เจตคติ

ตารางการประเมินสมรรถนะ
วันที 21 สิ งหาคม 2557
วัน เวลา

สมรรถนะ

21 สิ งหาคม 2557
09.00 น. เป็ นต้นไป

ประเมินสมรรถนะโดยการ
- ทดสอบความรู ้
ความสามารถทัว+ ไป ทดสอบความรู ้ความสามารถ
เกี+ยวกับ วิชาเอก
- ประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง(คุณลักษณะของ
บุคคล)

21 สิ งหาคม 2557
13.00 น. เป็ นต้นไป

คะแนน
วิธีการประเมิน
เต็ม
50
50

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

50

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
- สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื+อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับ
การประเมิน
สมรรถนะ

ประกาศโรงเรี ยนบ้านควนล่อน
เรื+ อง รับสมัครบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
………………………………………..…………..
ด้วยโรงเรี ยนบ้านควนล่อน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการประเภททัว+ ไป
ฉะนัTน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื+ อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื+อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที+

11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ หาร พนักงานราชการ เรื+ อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที+ 5 กุมภาพันธ์ 2547
ประกอบกับคําสัง+ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัTนพืTนฐาน ที+ 1626//2551 ลงวันที+ 22 ธันวาคม 2551 เรื+ องการ
มอบอํานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี+ยวกับพนักงานราชการ และหนังสื อสํานักงานเขตพืTนที+การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ที+ ศธ 04148/3243 ลงวันที+ 1 สิ งหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื+อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนีT

1. ชื อตําแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
1.1 ตําแหน่งครู ผสู ้ อน
กลุ่มงานบริ หารทัว+ ไป
ขอบข่ายงานที+จะให้ปฏิบตั ิ ปฎิบตั ิงานเกี+ยวกับการสอน โดยการสอน
และอบรมความรู ้สามัญและหรื อวิชาชีพตามหลักสู ตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินยั การเตรี ยมการ
สอน การวัดผลประเมินผล การจัดทําสื+ อการเรี ยนการสอน การแนะแนว และการให้บริ การทางวิชาการ และด้าน
อื+น ๆ แก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง/ชุมชน และหรื อการประเมินเด็กเป็ นรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและ
จัดทําแผนการศึกษารายบุคคล เพื+อให้บริ การทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื+ องช่วย
ที+เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทัTงส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับ
ความต้องการจําเป็ นเฉพาะรายสั+งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงานอื+น ๆ ที+ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
- โรงเรี ยนบ้านควนล่อน สาขา วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิ ทธิ ประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง จะทําสัญญาจ้างครัTงแรกในปี งบประมาณ 2557 เพื+อทดลองปฏิบตั ิงาน
ก่อน ถ้าพนักงานราชการผูน้ T นั ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศ
คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื+ องแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการแล้วก็ให้
ต่อสัญญาจ้างในปี งบประมาณต่อไปตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสํานักงานเขตพืTนที+การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล
2. คุณสมบัติทวั ไป และคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทวั ไป
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทว+ั ไปดังต่อไปนีT
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ขT ึนไป
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั+นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที+กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
การเมืองหรื อเจ้าหน้าที+ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที+สุดให้จาํ คุก เพราะกระทํา
ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที+ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผู ้
บกพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที+รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื+นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี+ผา่ นการเลือกสรรในวันที+ทาํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื+นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ+น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
2.2.1 เป็ นผูม้ ีวุฒิไม่ต+าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอืนที
ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดให้ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และมี
วิชาเอกตรงกับที+กาํ หนดในข้อ 1.1
2.2.2 ต้องเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ จากคุรุสภา
หรื อใบอนุ ญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อได้รับการยกเว้นจากคุรสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที+รับสมัคร
ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืน+ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที+ โรงเรี ยนบ้านควนล่อน
ตัTงแต่วนั พฤหัสบดี ที+ 14 – 20 สิ งหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยผูส้ มัครต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการ
สมัคร ตามข้อ 3.3

3.2 หลักฐานที+ตอ้ งยืน+ พร้อมใบสมัคร
(1) สําเนาปริ ญญาบัตร หรื อวุฒิบตั ร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที+แสดงว่าเป็ นผู ้
มีวฒ
ุ ิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหน่งที+สมัคร โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษา และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิดว้ ยแล้วภายในวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณี ที+ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน+ พร้อมใบสมัครได้ ให้นาํ หนังสื อรับรองคุณวุฒิที+
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื+อปริ ญญา หรื อวุฒิบตั ร รวมทัTงสาขาวิชาเอกที+สาํ เร็ จการศึกษาและวันที+ที+ได้รับ
อนุมตั ิปริ ญญานัTน ซึ+ งจะต้องอยูภ่ ายในกําหนดวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้ายมายืน+ แทนก็ได้
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. โดยถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้วา่ เป็ นรู ปถ่ายของ
ผูส้ มัครจริ ง จํานวน 3 รู ป
(4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อสําเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิ ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอนหรื อได้รับการยกเว้นจากคุรสภาที+ทางสํานักงานเลขาธิ การคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให้ จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื+นๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสื อสําคัญการเปลี+ยนชื+ อ ชื+อสกุล หรื อหนังสื อรับรอง
บุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ซึ+ งแสดงว่าไม่เป็ นโรคที+ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที+ 3 (พ.ศ.2535) ซึ+ งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
(7) หนังสื อรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทัTงนีT ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื+อกํากับไว้
ด้วย หลักฐานตามข้ อ (1)-(2) และ (4)-(5) ให้ นําต้ นฉบับจริงมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีร ับสมัครด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องเสี ยค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
4. เงื+อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติทว+ั ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัTงยืน+ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณี ที+มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆหรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที+สมัคร
สอบ อันมีผลทําให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครัTงนีT เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ T นั และโรงเรี ยนบ้านควนล่อน
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

5. การประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนบ้านควนล่อน จะประกาศรายชื+อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวัน
พฤหัสบดี ที+ 21 สิ งหาคม 2557 ณ โรงเรี ยนบ้านควนล่อน
และทาง http://www.sesao.go.th/web57/
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานทีเ ลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านควนล่อน จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการ
ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว+ ไป 50 คะแนน , ความรู ้ความสามารถวิชาเอก 50 คะแนน และประเมิน
สมรรถนะคุณสมบัติของบุคคลเพื+อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตาราง
ดังนีT
คะแนน
วัน เวลา
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
หมายเหตุ
เต็ม
23 สิ งหาคม 2557 ประเมินสมรรถนะโดยการ
- สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
09.00 น. เป็ นต้น
- ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว+ ไป
50
สอบข้อเขียน
ไป
ทราบในวัน
50
สอบข้อเขียน ประกาศรายชื+อผูม้ ี
- ทดสอบความรู ้ความสามารถวิชาเอก
สิ ทธิ เข้ารับการ
23 สิ งหาคม 2557
ประเมินสมรรถนะ
13.00 น. เป็ นต้น
50
สอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ไป
(คุณลักษณะของบุคคล)

7. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี+จะถือว่าเป็ นผูท้ ี+ผา่ นการเลือกสรรจะต้องเป็ นผูท้ ี+ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่
ตํ+ากว่าร้อยละ 60 การจัดเรี ยงลําดับจะเรี ยงจากผูส้ อบผ่านเกณฑ์ที+ได้คะแนนรวมสู งสุ ดจากมากไปหาน้อย ถ้าได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผูไ้ ด้คะแนนสอบความรู ้ ความสามารถทัว+ ไป มากกว่าอยู่ในลําดับที+สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
สอบความรู ้ความสามารถทัว+ ไปเท่ากันอีก ให้ผไู ้ ด้คะแนนสอบความรู ้ความสามารถวิชาเอก มากกว่าอยูใ่ นลําดับที+
สู งกว่า ถ้าได้คะแนนสอบความรู ้ ความสามารถวิชาเอกเท่ากันอี ก ให้ผูไ้ ด้คะแนนประเมิ นความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ ง มากกว่าอยู่ในลําดับที+สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ งเท่ากันอีก จะจัดลําดับ
โดยการสุ่ มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลําดับคะแนนที+สอบได้

8.การประกาศรายชื อและการขึน- บัญชี รายชื อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านควนล่อน จะประกาศรายชื+อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
โดยเรี ยงตามลําดับคะแนนจากผูท้ ี+ได้คะแนนรวมสู งสุ ดเรี ยงลงไปตามลําดับตามเกณฑ์ที+กาํ หนดในข้อ 7
ณ โรงเรี ยนบ้านควนล่อน และทาง http://www.sesao.go.th/web57/ ภายในวันที+ 25 สิ งหาคม 2557
โดยบัญชี รายชื+อดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิกหรื อสิT นผลไปเมื+อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วนั ขึTนบัญชี หรื อ
นับแต่วนั ประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนีTใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชื+ อ
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรนีTจะถือเป็ นการเรี ยกตัวผูเ้ ลือกสรรได้ที+อยูใ่ นลําดับที+ที+สามารถทําสัญญาจ้างได้ตามจํานวน
ตําแหน่งว่างที+กาํ หนดตามประกาศนีTดว้ ย และผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึTนบัญชีเป็ นรายบุคคลในกรณี
ใดกรณี หนึ+ง ดังต่อไปนีT
8.1 ผูน้ T นั ได้ขอสละสิ ทธิ1ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที+เลือกสรรได้
8.2 ผูน้ T นั ไม่มารายงานตัวเพื+อรับการจัดจ้างภายในเวลาที+กาํ หนด
8.3 ผูน้ T นั ไม่เข้าปฏิบตั ิหน้าที+ราชการตามกําหนดวันเวลาที+ส่วนราชการกําหนด
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนีT
9. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบที+กาํ หนด โดยเริ+ มสัญญาจ้างตัTงแต่วนั ที+ 29
สิ งหาคม 2557 ถึงวันที+ 30 กันยายน 2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นการทดลองการปฏิบตั ิงานและหาก
ผ่านการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรื+ อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละ
ไม่เกิน 4 ปี ทัTงนีT ขึTนอยูก่ บั ภารกิจว่ายังมีความจําเป็ นต้องมีผูป้ ฏิบตั ิงานต่อเนื+ องหรื อไม่ และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพืTนที+การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทัTงจากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานใน
แต่ละปี ด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูไ้ ด้รับการเลื อกสรรเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนัTนๆ เป็ นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที

ประกาศ ณ วันที+ 5 สิ งหาคม พ. ศ. 2557

( นางทรงโฉม ขุนละออง )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านควนล่อน

กําหนดการสรรหาบุคคลเพือ เลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว ไป
โรงเรียนบ้ านควนล่ อน
******************
ที

ขั-นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1.

ประกาศรับสมัคร

5 - 11 สิ งหาคม 2557

2.

รับสมัคร

14 – 20 สิ งหาคม 2557
09.00 น. – 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

3.

ประกาศรายชื+อผูม้ ีสิทธิ1 เข้ารับการเลือกสรร

4.

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

21 สิ งหาคม 2557
23 สิ งหาคม 2557

5.

ประกาศรายชื+อผูผ้ า่ นการเลือกสรร

25 สิ งหาคม 2557

6.

รายงานตัวและจัดทําสัญญาจ้างที+โรงเรี ยน

29 สิ งหาคม 2557

หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ+มเติมได้ที+โรงเรี ยนบ้านควนล่อน

หมายแหตุ

หลักสู ตรการสอบแข่ งขันเพือแต่ งตั-งเป็ นพนักงานราชการทัว ไป
แนบท้ ายประกาศรับสมัครบุคคลเพือ สรรหาเป็ นพนักงานราชการทัว ไป

***********************
1. ภาค ก ความรู ้ความสามารถทัว+ ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู ้ความสามารถทัว+ ไป ทดสอบความสามารถด้านภาษา ตัวเลขและความรู ้ทว+ั ไป
เกี+ยวกับการเคลื+อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ+มเติม (ฉบับที+ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
และ(ฉบับที+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ+มเติม (ฉบับที+ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที+ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- ความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับความประพฤติและการปฏิบตั ิของวิชาชีพครู
๓.๑ วินยั และการรักษาวินยั
๓.๒ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

2. ภาค ข ความรู ้ความสามารถวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
-หลักสู ตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๑
- หลักการศึกษา
- หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
- การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- สื+ อและนวัตกรรมการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. ภาค ค ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ดังต่อไปนีT
- ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์
- บุคลิกภาพ
- การมีปฏิภาณ ไหวพริ บ
- ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา
- เจตคติ
ตารางการประเมินสมรรถนะ
วันที 23 สิ งหาคม 2557

วัน เวลา

สมรรถนะ

23 สิ งหาคม 2557 ประเมินสมรรถนะโดยการ
09.00 น. เป็ นต้นไป - ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว+ ไป

23 สิ งหาคม 2557 - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
13.00 น. เป็ นต้นไป (คุณลักษณะของบุคคล)

คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

50

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
- สถานที+ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวัน
ประกาศรายชื+อผูม้ ี
สิ ทธิ เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ

