ประกาศโรงเรียนบ้านสระบัว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสระบัว
--------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.3/1045 ลงวันที่
20 กันยายน 2551 เรื่อง กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราการโรงเรียนบ้านสระบัว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(6) ปฏิบัติงานตามการประสานงานอื่น ๆ
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

-22. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือหลาย ๆ พรรค
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสาขาคอมพิวเตอร์
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นผู้มีความรู้
วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภากาหนด
3. กาหนดการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองที่โรงเรียนบ้านสระบัว ตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ

-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปทุกแผ่นด้วย)
(2) คุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครฉบับจริง หรือสาเนาจานวน 1 ฉบับโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในปิดรับสมัคร
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิ์ ประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติส ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุก ฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และ
ลงชื่อกากับด้วยทุกฉบับที่ถ่ายสาเนา
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อม
สาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
3.3. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านสระบัว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนบ้านสระบัว และ
เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 www.br4.go.th
5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการเพื่อทาหน้าที่ครูผู้สอน
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

-46. วัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
โรงเรียนบ้านสระบัว จะดาเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตาบลพรสาราญ
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามกาหนดการสอบในตารางดังต่อไปนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภาค ก. สอบข้อเขียน
09.00 น. - 10.00 น.
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรอบรู้
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
10.30 น. – 11.30 น.
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภาค ข. สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
40
60

หมายเหตุ
หลักสูตรการ
สอบตามบัญชี
แนบท้าย
ประกาศ

50

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านสระบัว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระบัว และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 www.br4.go.th
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการเลือกสรร
8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน และจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลง
มาขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกแต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
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9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร / เงื่อนไขการจ้าง
9.1 โรงเรียนบ้านสระบัว จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลาดับที่ 1 จะได้รับการจัดทา
สัญญาจ้างในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพักครูโรงเรียนบ้านสระบัว
9.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสื อเรีย กตัว ผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่
กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
9.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
พนักงานราชการตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่า วจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.4 ผู้ใดได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น
10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559

(นายประเสริฐ สุภะกรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระบัว

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านสระบัว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

21 มกราคม พ.ศ.2559

2

รับสมัคร

25 – 29 มกราคม พ.ศ.2559

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

6

รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนบ้านสระบัว 0885942609

หมายแหตุ

หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสระบัว ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
---------------------------------------------------1. ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ดังนี้
1. ความรอบรู้ (20 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (20 คะแนน)
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก
(60 คะแนน)
2. ภาค ข สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

เลขประจาตัวสอบ................

ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อัตราครูผู้สอน)
โรงเรียนบ้านสระบัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
................................................................
1. ชื่อ..........................................................นามสกุล..............................................................
สัญชาติ.................................เชื้อชาติ..............................ศาสนา........................................
2. เกิดวันที่..............เดือน............................พ.ศ.........................อายุถึงวันรับสมัคร.......................ปี
3. เกิดที่ตาบล.....................................อาเภอ / เขต...............................จังหวัด...............................
4. เลขประจาตัวประชาชน.....................................................ออก ณ สานักงาน
..................................................................เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..........................ถนน..........................ตาบล.................................................
อาเภอ...................................จังหวัด..........................................เบอร์โทร....................................
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน...........................................................................................
พ.ศ...........................ได้รับวุฒทิ างการศึกษา.....................วิชาเอก..............................................
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถพิเศษคือ...................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้วจานวน 3 รูป
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ .......................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผูส้ มัคร
(...........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่................เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
ลงชื่อ
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.........................................
ลงชื่อ
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

