ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกะชาย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
……………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกกะชาย ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไขการ
สรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และการกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑ เรือ่ ง มอบอานาจการปฏิบตั ิ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งให้ผอู้ านวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับพนักงานในสถานศึกษา จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน บริหารงาน
ทั่วไป
๑.๒ ขอบข่ายงานทีจ่ ะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
๖. ปฏิบัติงานประสานงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
๑.๓ อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ในสาขา เอกคอมพิวเตอร์
๑.๔ ค่าตอบแทน เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๕ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ตากว่
่ า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีคณ
ุ วุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว เป็นรูป
ถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒกิ ารศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่ายจานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่ายจานวน ๑ ฉบับ
(๔) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนีใ้ นสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและ
ลงชื่อกากับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส( ในกรณีที่
หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน)พร้อมสาเนาภาพถ่ายอย่างละ ๑ ฉบับ
(๗) ค่าสมัครสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรร จานวน ๒๐๐ บาท
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการ

สรรหาและเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถอื ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย จะประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย เว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ www.http: //br.br2.go.th/ และhttp://kokachai.org
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย จะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
ภาค ก. ภาค ข. เวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน
-

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านงานสอน
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ภาค ค. เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไปสอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่
ละภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับทีเ่ รียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี
ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนภาค ข ถ้าคะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ดูคะแนนภาค ก หากคะแนน
เท่ากันอีก ให้ดูลาดับที่การมาสมัครสอบ
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย จะประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ www.http: //br.br2.go.th/

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
๙.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวครัง้ แรกเพื่อทาสัญญาจ้าง ให้ถอื
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว และเรียกตัวตามลาดับที่ ที่สอบได้
๙.๒ การสอบครั้งนี้ขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี
๙.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรร รายงานตัว ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๙.๔ ผู้มีสิทธิสอบต้องปฏิบัติตนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้
เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด
๙.๕ ผู้เข้าสอบต้องไม่กระทาการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่จ่ายอามิสสินจ้างให้กับ
คณะกรรมการเพื่อให้ได้มาซึง่ ตาแหน่ง หากตรวจสอบพบการทุจริตจะถือว่าการสอบในครั้งนี้เป็น
โมฆะ
๙.๖ การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ ๑ จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
ภายในวันที่ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หากไม่มาทาสัญญาจ้างตามกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพิทยา รัตนกาญจน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกะชาย

ตารางกาหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๒
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
วันเดือนปี
รายการ
วันที่ ๑๖ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รับสมัคร
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การเลือกสรรและการสรรหา
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่าน
การเลือกสรรและการสรรหา
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

หมายเหตุ
สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /
รายงานตัว โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต ๒

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญา
ตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สังกัดโรงเรียนบ้านโคกกะชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เข ๒
(แนบท้ายประกาศ)
…………………………………….
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน )
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครูดว้ ยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
๑. ความรอบรู้ ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน )ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจการเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๔พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) ให้ทดสอบด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลข และ ข้อมูลต่างๆ
๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปมัย
๓. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 25
คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๓.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๓.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแน่ง ( คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน )
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ( คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. ความรู้เกีย่ วกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน )

ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
๑. ประวัติสว่ นตัวและการศึกษา
๒. การประกอบคุณความดี
๓. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และการแต่งกาย
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นครูทดี่ ี
๕. เจตคติและอุดมการณ์ ต่ออาชีพครู
…………………………………………..

