ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 4 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 511/2559 ลงวันที่ 28
กัน ยายน 2559 เรื่ อ งการมอบอ านาจการปฏิบั ติ ร าชการแทนเกี่ ย วกับ พนั ก งานราชการให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับ
การสรรหาและเลือ กสรร สาหรับ พนัก งานราชการในสถานศึ ก ษา และหนัง สื อส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงาน
ราชการและลู กจ้ างชั่ว คราว สัง กัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ.2560 ลงวั นที่ 24
กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
จานวน
4
อัตรา
กลุ่มวิชา
เอกทั่วไป
(1) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จั ด อบรมสั่ ง สอน และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์
(3) ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการ งานกิ จ การนั ก เรี ย น งานบริ ห ารทั่ ว ไป และงานอื่ น ๆ ของ
สถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจาหอนอนนักเรียน
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) สิทธิประโยชน์...

(10) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่9) ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2561 กาหนดไว้
(11) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2567
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญ ญาตรีทางการศึกษา และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญ าตปฏิบั ติการสอน หรื อหนัง สือรั บรองสิทธิ
ที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ ยกเว้นผู้สมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ซึ่งคุรุสภาไม่ได้ออกใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ณ วันที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.6 ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้ าง จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สัง กัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
3. การรับสมัคร
3.1 วั น เวลาและสถานที่ รั บ สมั ค ร ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรให้
ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-6151541 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐาน...

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูป ถ่ายหน้า ที่ตรงไม่ สวมหมวกและไม่ สวมแว่ นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่า ยไม่ เกิ น
6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัค รโดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับ
สมัครจานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนัง สือรับรองสิทธิ
ที่คุรุสภา หรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ ยกเว้นผู้สมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ซึ่ง คุรุสภาไม่ได้ออกใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ณ วันที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่ อ -นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
ทั้งนี้ ในวันสมัครผู้สมัครต้องนาเอกสารฉบับจริง ตามข้อ (1)-(7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัครและให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสารไว้ทุกฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถู กต้องครบถ้วน ในกรณีที่โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธ านี ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ ของตาแหน่ง ที่สมัคร รวมทั้ง กรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครนี้
ให้ถือ ว่าผู้ส มัครเป็นผู้ข าดคุณ สมบัติ ในการสมัค รมาตั้ ง แต่ต้ น และถือว่ าเป็น ผู้ไ ม่มี สิทธิเ ข้ารับ การประเมิ น
สมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการในครั้งนี้ ถึง แม้ว่าเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใ น
การสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ สุ ร าษฎร์ ธ านี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ในวั นที่ 9 พฤศจิ กายน 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุค คล โรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห์สุ ราษฎร์ธ านี อ.เมือ ง
จ.สุราษฎร์ธานี
5. หลักเกณฑ์...

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ณ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานีในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ที่

สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม
50

1 ความรู้ความสามารถ

เวลาการประเมิน หมายเหตุ
09.00-12.00 น.

1.1 แบบทดสอบ
1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการนาเสนอ

2 คุณลักษณะส่วนบุคคล

50

13.30-16.00 น.

2.1 ทัศนคติและเจตคติ
2.2 บุคลิกภาพ ความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ฯลฯ

รวม

100

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้
ที่ไ ด้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ไ ม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในทุกสมรรถนะ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ไ ด้
คะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามล าดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
ให้จัดเรียงลาดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูง กว่า
หากคะแนนภาความรู้ความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับสูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายใน
วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563 ณ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ สุ ร าษฎร์ ธ านี อ.เมื อ ง
จ.สุราษฎร์ธานี
8. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและให้มารายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน
ผู้ ที่ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป มารายงานตั ว ท าสั ญ ญา
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงาน ในวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสนอง เสลาคุณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

กาหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ที่
1 รับสมัคร

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ 9 พฤศจิกายน 2563
เลือกสรร
3 ประเมินสมรรถนะ
13 พฤศจิกายน 2563
4 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ 16 พฤศจิกายน 2563
สรรหาและเลือกสรร
5 รายงานตัว และทาสัญญาจ้าง
17 พฤศจิกายน 2563
6 เริ่มปฏิบัติงาน
18 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ
เวลา 08.30-16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ความรู้ ความสามารถ
- คุณลักษณะส่วนบุคคล

