ประกาศโรงเรียนบ้านปากดวด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
----------------------ด้วยโรงเรียนบ้านปากดวด อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง
ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสาขาวิชาเอกทั่วไป
(๒) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
๔. การรับสมัคร
๔.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรียนบ้านปากดวด ตาบลกลาย อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
(๒) คุณวุฒทิ างการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและ
กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย
จานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดย
คุรุสภา พร้อมทั้งนี้ ในการสาเนา หลักฐานทุกฉบับให้้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านปากดวด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่โรงเรียนบ้านปากดวด และทางระบบ E-Office หรือเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ (http://www.pnst4.go.th/index.php)
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านปากดวด จะดาเนินการสอบประเมินสมรรถนะ ใน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความรู้ความสามารถทางด้านการสอน
๒. ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

๗.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลาดับใน
กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
๘.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านปากดวด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายใน วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบ้านปากดวด และทางระบบ E-Office หรือเว็บไซต์สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ (http://www.pnst4.go.th/index.php) โดยขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘ ในลาดับที่ ๑ ต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างด้วยตนเองในตาแหน่ง
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านปากดวด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

( นางจารุนันท พงศ์ยี่ล่า )
ครูชานาญการรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากดวด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านปากดวด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๖-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

๒

รับสมัคร

๑๖-๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

๔

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๖

รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายแหตุ

เลขประจาตัวสอบ................
ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
................................................................
1. ชื่อ.......................................................................นามสกุล..........................................................................
สัญชาติ..........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.............................................
2. เกิดวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ....................อายุถึงวันรับสมัคร.............................. ปี
3. ภูมิลาเนาเดิม..................................ตาบล................................อาเภอ............................จังหวัด..........................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.....................................................................................................................
ออกให้ ณ สานักงาน..................................เมื่อวันที่.....................................หมดอายุวันที่....................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............................หมู่ท.ี่ ..................ตาบล...................................อาเภอ................................
จังหวัด.............................................................เบอร์โทร......................................................
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน.....................................................................เมื่อ ปี พ.ศ..............................
วุฒิ...............................................................สาขา/วิชาเอก......................................................
มีคุณวุฒิ หรือความสามารถพิเศษ คือ...................................................................................................................
7. หลักฐานต่างๆ มาเพื่อพิจารณาตามที่แนบดังนี้
 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
 เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาบัตร และ ใบรายงานผลการศึกษา
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาหลักฐานอื่นๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ).........................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน.............................พ.ศ......
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของข้าพเจ้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
แล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(...........................................................)
(..........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
ตาแหน่ง.....................................................

