ประกาศโรงเรียนบ้านตามะลังใต้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ด้วย โรงเรี ยนบ้ านตามะลั งใต้ มีความประสงค์ จะรับสมั ครบุ คคลเพื่ อ เลื อกสรรเป็ นพนั กงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวัน ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของกลุ่มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๖๒๖/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ และหนั งสื อส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่ ศธ ๐๔๑๔๘/๒๒๘๓ ลงวัน ที่ 2๕
พฤษภาคม 255๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญและ
หรือวิชาชีพตามหลักสูตร กากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการสอน การวัดผลประเมินผล
การจั ด ท าสื่ อ การเรี ย นการสอน การแนะแนว และการให้ บ ริก ารทางวิช าการ และด้ านอื่ น ๆ แก่ นั ก เรีย น
ผู้ปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุ คคลจาแนกประเภทความพิการและจัดทาแผนการศึกษา
รายบุคคล เพื่อให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับเด็ก
ให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็น
เฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือน 18,000 บาท /เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง จะทาสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อทดลองปฏิบัติงาน
ก่อน ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร.กาหนด
แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ๔ ปี ตามแผนกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
/ 2. คุณสมบัติ...

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตาแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๒.๑ เป็ น ผู้ วุฒิ ไม่ต่ากว่า ปริญ ญาตรี ท างการศึกษา หรือ ปริญ ญาตรี สาขาอื่ น ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกาหนดให้เป็นคุณ สมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีวิชาเอกตรงกับที่กาหนดในข้อ ๑.๑
๒.๒.๒ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ จ ากคุ รุ ส ภา
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ประสงค์ จะสมั ครขอรั บ ใบสมั ครและยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองได้ ที่ โรงเรี ยนบ้ านต ามะลั งใต้
ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งแต่ วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 255๙ ถึง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 255๙ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ ๓.๓
3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รบั อนุมัติจากผู้มีอานาจ
/ อนุมัตดิ ้วย...

อนุมัตดิ ้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย อย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญานั้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง จานวน 3
รูป
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ สาเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู หรือ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติการสอนหรือได้รับการยกเว้น จากคุรุส ภาที่ท างส านั กงานเลขาธิการคุ รุส ภาออก
ใบอนุญาตให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ
5. หลั กฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนั งสื อส าคั ญ การเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนั งสื อรับ รองบุคคล
ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6. ใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ซึ่ ง แสดงว่ า ไม่ เป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ 3
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึง่ แพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้ งนี้ ในส าเนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ารั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งและลงชื่ อ ก ากั บ ไว้ด้ ว ย
หลักฐานตามข้อ (๑) – (๒) และ (๔) – (๕) ให้นาต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ สมัครและการได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงเรียนบ้านตามะลังใต้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภายในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 255๙ ณ โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ และทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
www.sesao.go.th
/ ๖.หลักเกณฑ์...

๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐ คะแนน , ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ๕๐ คะแนน และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน ตามตารางดังนี้
วัน เวลา

สมรรถนะ

21 มิถุนายน ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ประเมินสมรรถนะโดยการ
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก

21 มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

- ประเมิ น ความเหมะสมกับ ต าแหน่ ง
(คุณลักษณะของบุคคล)

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
50
50

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

50

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
- สถานที่ในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงจัดลาดับจะเรียงจากผู้ สอบผ่านเกณฑ์ ได้คะแนนรวมสูงสุด จากมาไปหาน้อย
ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนสอบวิชาเอกมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบวิชาเอก
เท่ากันอีก จะจัดลาดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลาดับคะแนนจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๗ ณ โรงเรียนบ้านตามะลังใต้ และทางเว็บไซต์
ของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล www.sesao.go.th ภายในวันที่ ๒3 มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยบั ญ ชีร ายชื่ อดังกล่ าวให้ เป็ น อัน ยกเลิ ก หรือสิ้ น ผลไปเมื่อเลื อกสรรครบกาหนด ๒ ปี นั บ แต่วันขึ้น บั ญ ชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งเดียวกันและสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศ
รายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรรนี้ จ ะถือเป็ น การเรียกตัวผู้ เลื อกสรรได้ที่อยู่ในลาดับที่ที่สามารถทาสัญ ญาได้ตาม
จ านวนต าแหน่ งว่ างที่ ก าหนดตามประกาศนี้ ด้ ว ย และผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เป็ น
รายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้
/ ๙. การจัดทา...

๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนด โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและหากผ่านการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารในประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราว
ละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะทันที และจะยกเลิกการจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายผลศักดิ์ หาหลัง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตามะลังใต้

