ประกาศโรงเรียนบานหลุงตะเคียน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ดวยโรงเรียนบานหลุงตะเคียน อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ประสงค,จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป-นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุม
งานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ, วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป-นพนักงานราชการ
โรงเรียนบานหลุงตะเคียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 กลุมงาน บริหารงานทั่วไป
1.2 ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
1.3 ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเป-นสําคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค,
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผูปกครองและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ
1.3.6 ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 อัตราวาง ครูผูสอน วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.5 คาตอบแทน 18,000 บาท /เดือน
1.6 สิทธิประโยชน, ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจาง ใหเป-นไปตามสัญญาจางของโรงเรียนบานหลุงตะเคียน
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. ไมเป-นบุคคลลมละลาย
3.ไมเป-นผูมีรางกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือจิตฟHIนเฟJอนไม
สมประกอบ หรือเป-นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
4.ไมเป-นผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
5.ไมเป-นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน
แตเป-นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. ไมเป-นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
8. ไมเป-นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9. มีความสามารถทางดานการทําสื่อการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
10. มีผลงานดานการสอนเชิงประจักษ,
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณวุฒิที่ใชสําหรับการคัดเลือกตองเป-นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให
เป-นคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และตองเป-นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
กําหนด และตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเทานั้น
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงค,จะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ที่โรงเรียนบานหลุงตะเคียน ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา
09.00 - 16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
3.2. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป-นรูปถายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเป-นผูมีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดอนุมัติ
จากผูมีอํานาจภายในวันเปPดรับสมัคร
3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหนาสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
5. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบี ยนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวนอยางละ 1 ฉบั บ
ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย
6. ใบรับรองแพทย,ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอื่น เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัคร
ไมตรงกัน) พรอมสําเนาภาพถาย อยางละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป-นผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมั คร พรอมทั้ งยื่นหลักฐานในการสมั ค รใหถูกตองครบถวนในวันสมั คร ในกรณีที่ มีค วามผิ ดพลาดอั นเกิ ดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้ง
นี้เป-นโมฆะสําหรับผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เขารั บ การคั ด เลือ ก และกํ า หนดวั นเวลา สถานที่ ในการประเมิ น
สมรรถนะภายในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบานหลุงตะเคียน และ เว็บไซด,โรงเรียน
บานหลุงตะเคียน www.facebook.com/lungtakaenschool หรือเว็บไซต,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
นครราชสีมา เขต 2 http://www.korat2.go.th/

5.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบานหลุงตะเคียน จะทําการคัดเลือกในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- นโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ,ปHจจุบัน
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- ความรูดานการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางดานการสอน
- ความรูทางดานวิชาเอกพลศึกษา
- ความรูดานภาษาไทย
- ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
- ความรูดานคณิตศาสตร,การคํานวณระดับพื้นฐาน
2. ภาค ข เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. สอบสัมภาษณ,และความคิดริเริ่มสรางสรรค,
ปฏิภาณไหวพริบและวิสัยทัศน, (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ=การตัดสิน
ผูที่จะถือเป-นผูผานการคัดเลือก จะตองเป-นผูที่ไดคะแนนการสอบขอเขียน การสัมภาษณ, ผานแตละ
ภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยจะจัดลําดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีที่คะแนนรวม
เทากันทุกภาค ใหดูคะแนนขอเขียน ถาคะแนนขอเขียนเทากันใหใชวิธีคะแนนการสัมภาษณ,ถายังเทากันดูที่
ผลงาน (ผูที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ,จะตองผานขอเขียนกอนไมนอยกวารอยละ 60 )
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
โรงเรียนบานหลุงตะเคียน จะประกาศรายชื่อผูผานการการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2559 เวลา 10.00 น. เป-นตนไป ณ โรงเรียนบานหลุงตะเคียน และเว็บไซด,โรงเรียนบานหลุงตะเคียน
www.facebook.com/ lungtakaenschool หรือเว็บไซต,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 http://www.korat2.go.th/ โดยขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและคัดเลือก เป-นเวลา 1 ปi นับแตวันประกาศ
ขึ้นบัญชี
8. การเรียกตัวผูผานการคัดเลือกใหมารายงานตัว
1. การเรียกตัวผูผานการคัดเลือก ในครั้งแรก ใหถือวาประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเป-นการเรียก
ตัวผูมีสิทธิไดรับการจาง จํานวน 1 อัตรา ผูที่ผานการคัดเลือก ในลําดับที่ 1 ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนบาน
หลุงตะเคียน ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
2. การเรียกตัวครั้งตอไปหากมีตําแหนงวางโรงเรียนบานหลุงตะเคียนจะเรียกตัวเรียงลําดับที่โดยวิธีสง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 15 วัน
3. การยกเลิกผูไดรับการคัดเลือก

3.1 ผูนั้นขอสละการแตงตั้ง
3.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
3.3 ผูนั้นไมอาจมาทําสัญญาจางตามกําหนด
3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวาผูไดรับการคัดเลือกเป-นผูขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบานหลุง
ตะเคียน จะยกเลิกสัญญาจางและจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกในลําดับที่ 1 จะตองมาทําสัญญาจาง ณ โรงเรียนบานหลุงตะเคียน ระหวางวันที่ 2326 กันยายน พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายสุรพล หมื่นโยชน,)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลุงตะเคียน

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบานหลุงตะเคียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปD

1

ประกาศรับสมัคร

5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

2

รับสมัคร

15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

3

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

4

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ,

10 กันยายน พ.ศ. 2559

5

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

14 กันยายน พ.ศ. 2559

6

รายงานตัว

23 กันยายน พ.ศ. 2559

7

จัดทําสัญญาจางที่โรงเรียน

23-26 กันยายน พ.ศ. 2559

หมายแหตุ

