
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน 4 อัตรา  
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 511/2559 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2559 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับ
การสรรหาและเลือกสรร ส าหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 04009/ว4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.1 พนักงานราชการท่ัวไป กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 1.1.1 ช่ือต าแหน่ง ครูผู้สอน  จ านวน  4 อัตรา 
    กลุ่มวิชา  เอกท่ัวไป 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน                   
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์ 

(3) ปฏิบัติงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหารท่ัวไป และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ประจ าหอนอนนักเรียน 
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 (10) สิทธิประโยชน์... 



 

                          (10) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี9) ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2561 ก าหนดไว้ 

(11) ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง  30 กันยายน 2567 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      2.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
      2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ                    
ท่ีคุรุสภา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายออกให้ ท่ียังไม่หมดอายุ ยกเว้นผู้สมัครท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ซึ่งคุรุสภาไม่ได้ออกใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้  ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนในสถานศึกษา ณ วันท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      2.6 ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      2.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
      2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
      2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
 

3. การรับสมัคร 
       3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้                         
ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063-6151541 ในวันและเวลาราชการ 

 
 
  
 

3.2 หลักฐาน... 



 
 
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าท่ีตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน                  
6 เดือน (นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
  (2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับ
สมัครจ านวน 1 ฉบับ 
  (3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ                 
ท่ีคุรุสภา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายออกให้ ท่ียังไม่หมดอายุ ยกเว้นผู้สมัครท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ซึ่งคุรุสภาไม่ได้ออกใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้  ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบจะต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนในสถานศึกษา ณ วันท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-                
ช่ือสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  (7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
  ท้ังนี้ ในวันสมัครผู้สมัครต้องน าเอกสารฉบับจริง ตามข้อ (1)-(7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับ
สมัครและให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ในส าเนาเอกสารไว้ทุกฉบับ  
 

  3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีสมัคร รวมท้ังกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครนี้                 
ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาต้ังแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าเป็นผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร 
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การสรรหาและเลือกสรร 
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                  
ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง                  
จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 

5. หลักเกณฑ์... 



 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ณ โรงเรียน ศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานีในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

เวลาการประเมิน หมายเหตุ 

1 ความรู้ความสามารถ 
1.1 แบบทดสอบ 
1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการน าเสนอ 

50 09.00-12.00 น.  

2 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
2.1 ทัศนคติและเจตคติ 
2.2 บุคลิกภาพ ความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ฯลฯ 

50 13.30-16.00 น.  

รวม 100   
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้

ท่ีได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในทุกสมรรถนะ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน                            
ให้จัดเรียงล าดับท่ีจากคะแนนสอบ ดังนี้ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
หากคะแนนภาความรู้ความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า  เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับสูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาล าดับท่ีก่อนหลังในการสมัคร 

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายใน

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง                  
จ.สุราษฎร์ธานี 

 

8. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและให้มารายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน 
ผู้ ท่ี ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป มารายงานตัว ท าสัญญา                  

ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์               
สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                       (นายสนอง  เสลาคุณ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
 

 
 

 



ก าหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1 รับสมัคร 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. 

เว้นวันหยุดราชการ 
2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร 
9 พฤศจิกายน 2563  

3 ประเมินสมรรถนะ 13 พฤศจิกายน 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
- ความรู้ ความสามารถ 
- คุณลักษณะส่วนบุคคล 

4 ประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร 

16 พฤศจิกายน 2563  

5 รายงานตัว และท าสัญญาจ้าง 17 พฤศจิกายน 2563  
6 เริ่มปฏิบัติงาน 18 พฤศจิกายน 2563  

 


