
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

……………………………………………………….. 
ด้วย โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัตหิน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เร่ือง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ                 
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 และค าสั่งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓             
ที่  235/2563  เร่ือง แต่งตั้ ง เจ้ าหน้ าที่ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ต าแหน่ ง  ค รูผู้สอน                             
สั่ ง ณ  วันที่  ๗  สิ งหาคม  ๒๕๖๓  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ               
จ านวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
 1.1.1 ต าแหน่งครูผู้สอน  จ านวน    2    อัตรา ดังนี้     
          1.1.1.1. ต าแหน่งครูผู้สอน เอกเกษตร จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาสาละวะ
          1.1.1.2. ต าแหน่งครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 อัตรา  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
 (รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)     
    สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 
    ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เร่ิมท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563   

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
2.1.3 ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย  
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน     

ไม่สมประกอบ หรอืเปน็โรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
2.1.5 ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหนา้ที่ ในพรรคการเมือง 
2.1.6 ไม่เปน็ผูเ้คยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า ความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ      
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 2.2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
          ผู้ ป ระส งค์ จะสมั ค รขอ รับ และยื่ น ใบสมั ค รด้ วยตน เองได้ที่ โรง เรียนบ้ านกองม่ องท ะ                                  
ตั้งแต่วันที ่17 - 23  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.       (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
    3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร ดังนี ้(ตัวจริงพร้อมส าเนา) 

3.2.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือประกาศนียบัตร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ ำนวน 1 ฉบับ 

  3.2.3 บัตรประจ าตัวประชาชน  จ ำนวน 1 ฉบับ 
           3.2.4 ทะเบียนบ้าน  จ ำนวน 1 ฉบับ 

3.2.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครต าแหน่งครูผู้สอน) จ ำนวน 1 ฉบับ 

3.2.6 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.2.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายคร้ังเดียวกัน  

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป   
3.2.8 หลักฐาน อ่ืน  ๆ  (ถ้ ามี ) เช่น  หนั งสือส าคัญการเปลี่ ยนชื่ อ  - ชื่ อสกุล  ทะเบี ยนสมรส           

จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.2.9 เอกสารประกอบการประเมินประวัติ ผลงานและประสบการณ์ ตามองค์ประกอบการ 

ประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน  (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศรับสมัคร) จ านวน 1 เล่ม  
ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
 



    3.3 เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ

สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครและเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ      
ในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนท าใ ห้ไม่สามารถติดต่อให้ผู้สมัคร                              
จะ เรี ยก ร้องสิ ท ธิ์ ใด  ๆ  ไม่ ได้ ทั้ งสิ้ น  ห รือห ากมี ก าร เป ลี่ ยน แปล งที่ อ ยู่ ใ น ภ ายหลั งต้ อ งแจ้ ง                                              
ให้โรงเรียนบ้านกองม่องทะทราบทันที 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่ 24 สิงหาคม  2563 ณ  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ           

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    5.1 ต าแหน่งครูผู้สอน 
          - ภาค ข ประเมินประวัติ ผลงานและประสบการณ์ คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
          -  ภาค  ค สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน   

6. วัน เวลาในการเลือกสรร 
     จะด า เนิ น ก ารประเมิ นประวั ติ  ผลงานและประสบการณ์ จ าก เอกส ารป ระกอบก ารสมั ค ร                                            
ในวันที่ 25  สิงหาคม 2563 
     สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
     สถานที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
    7.1 ต าแหน่งครูผู้สอน 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนรวมแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและคะแนนรวมทุกภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การตัดสิน หากคะแนนเท่ากันให้
ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า   
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบ
ไดจ้ากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 27 สิงหาคม  2563 ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ   
 
 

 



9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมาท าสัญญาจ้าง 
    9.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมาท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ ตามต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครในคร้ังนี้ 
โดยใช้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการเลือกสรร       
ที่จะต้องทราบ ส าหรับการเรียกตัวคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามที่อยู่ไว้ในใบสมัคร      
    9.2 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือ
ยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที ่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

          (นายสุวินัย     พลีเพื่อชาติ) 

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ร่ำง/
พิมพ ์

…………………………...
ทำน 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

................................................................. 

ชื่อต าแหน่ง   ครูผู้สอน   
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท  
อัตราว่าง  จ านวน 2 อัตรา ดังนี ้

1. เอกเกษตร โรงเรียนบ้านกองม่องทะ    สาขาสาละวะ 
2. เอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ    

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 1. เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ทั้งความรู้    
สู่คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

          4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน การสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหนง่นี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร 
     2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  

 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ลงวันที่  10   สิงหาคม  2563 

.................................................... 
 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 10  สิงหาคม 2563 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2563  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการประเมิน     ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการประเมิน 
- ภาค ข (ประเมินประวัติฯ) 
- ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) 

 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
ท าสัญญาจ้าง วันที่ 27   สิงหาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ลงวันที่   10 สิงหาคม  2563 

……………………………………………… 
 

ภาค ข   ประเมินประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
 1. วุฒิการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียน
แสดงผลการเรียนของผู้สมัคร 
       1.1. ระดับการศึกษา (5 คะแนน) 
                          1.1.1  ระดับปริญญาโทขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
                          1.1.2  ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้ 4 คะแนน 
       1.2 ระดับผลการศึกษา (5 คะแนน) 

            1.2.1  เกรดรวมเฉลี่ย 3 ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
                          1.2.2  เกรดรวมเฉลี่ย 2.00 – 2.99 ได้ 4 คะแนน 
             1.2.3  เกรดรวมเฉลี่ย 1.99 หรือต่ ากว่า ได้ 3 คะแนน 
 2.  ภูมิล าเนา 20 คะแนน พิจารณาจากทะเบียนบ้านของผู้สมัคร นับถึงวันประกาศรับสมัคร 
       2.1 ภูมิล าเนาในท้องที่ต าบลเดียวกันกับสถานศึกษาที่รับสมัคร ได้ 20 คะแนน 
       2.2 ภูมิล าเนาในท้องที่อ าเภอเดียวกันกับสถานศึกษาที่รับสมัคร ได้ 15 คะแนน 
       2.3 ภูมิล าเนาในจังหวัดที่รับสมัคร ได้ 10 คะแนน 
       2.4 ภูมิล าเนานอกจังหวัดที่รับสมัคร ได้ 5 คะแนน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน (20 คะแนน) พิจารณาจากค าสั่งหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเดิมของผู้สมัคร 
       3.1 ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ได้ 20 คะแนน 
       3.2 ปฏิบัติงานในท้องที่อ าเภอเดียวกันกับสถานศึกษาที่รับรอง ได้ 15 คะแนน 
       3.3 ปฏิบัติงานในจังหวัดและอ่ืน ๆ ได้ 10 คะแนน 
        4.  ระยะเวลาปฏิบัติงาน (5 คะแนน) พิจารณาจากค าสั่ง/สัญญาจ้าง 
       4.1  5 ปี ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เศษ 6 เดอืนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) 
       4.2  3 - 4 ปี ได้ 4 คะแนน (เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) 
        4.3  ต่ ากว่า 3 ปี ได้ 3 คะแนน (เศษ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 ปี) 
 5.  ภาระงานการสอน (5 คะแนน) พิจารณาจากตารางสอนซึ่งผู้อ านวยการสถานศึกษารับรอง 
        5.1  18 ชัว่โมง ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
       5.2  ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง  ได้ 4 คะแนน 
 6.  ผลงาน 5 คะแนน พิจารณาจากหลักฐานโล่ เกียรติบัตร หลักฐานอ่ืนของผู้สมัคร 
       6.1  ระดับภาค ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 



                    6.2  ระดับจังหวัด หรือ เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ 4 คะแนน 
       6.3  ระดับอ าเภอ เครือข่าย หรือโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ได้ 3 คะแนน 
 7.  การเป็นวิทยากร หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน 5 คะแนน พิจารณาจากหลักฐานค าสั่ง 

      7.1  ระดับภาค ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน 
      7.2  ระดับจังหวัด หรือ เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ 4 คะแนน 

       7.3  ระดับอ าเภอ เครือข่าย หรือโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ได้ 3 คะแนน 
 
ภาค ค  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
2. การประกอบคุณงามความดี (10 คะแนน) 
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
4. เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) 
5. ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 

 
 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


